
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2)الحج  كتاب _ بلوغ المرام
 ...باب اإلحرام وما يتعلق بهو  المواقيت وأنواع األنساك

 الخضيرالشيخ/ عبد الكريم 
 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسللم تسللاما   ،وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ،الحمد هلل رب العالمين
  :كثيرا  وبعد

 -ملاعنهرضلي   -علن ابلن عبلا   :: باب المواقيل بن حجر في بلوغ المراماظ فقد قال اإلمام الحاف
ول للم نجللد قللرن  ،ول للم المللام الجح للل ،وقلل  ل للم المدينللل لا الحلا للل -صلللى   علالله وسلللم-أن النبللي 
ن وملن كلان دو ،مملن أراد الحلج والعملر  ،من غير ن ولمن أتى عليهن ، ن لهن ،ول م الامن يلملم ،المنازل

صللى -أن النبلي  -ا عنهلرضلي  -وعلن عاشملل  ،مت ق علاه "حتى أ م مكل من مكل ،للك فمن حيث أنمأ
 ،وأصلله عنلد مسللم ملن حلديث جلابر ،رواه أبو داوود والنساشي "وق  للا  العراق لا  عرق  -  علاه وسلم

أحملد وأبلي داود والترمللي وعنلد  ،وفي البخاري أن عمر  و اللي وقل  لا  علرق  ،إال أن راواه مك في رفعه
 وق  ل م الممرق العقيق. -صلى   علاه وسلم-أن النبي  -مارضي   عنه-عن ابن عبا  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
نبيندددا محمدددد وعلددد   لددده وصدددحبه  ،وصدددل  هللا وسدددلم وبدددارك علددد  عبدددد  ورسدددوله ،الحمدددد ب رب العدددالمين

  :أما بعد ،أجمعين
لتوقيددت ا ،والميقددات والتوقيددت التحديددد ،جمددم ميقددات ،بدداب المواقيددت :-رحمدده هللا تعددال -ف فيقددوا الم لدد

وهنا يتحدث أو يذكر الم لف األحاديث التي فيها تحديد  ،من زمان ومكان ،هذ  العبادةالتحديد فالميقات ما حدد ل
 -رحمده هللا تعدال -ر فيها الحداف  وهناك مواقيت زمانية هذ  المواقيت المكانية التي ذك ،مكان الدخوا في النسك

وأمدددا بالنسدددبة للمواقيدددت الزمانيدددة فهدددي  ،-عليددده الصدددالة والسدددالم-هدددذ  المواقيدددت باألحاديدددث المرفوعدددة  لددد  النبدددي 
للَي َمَواقهيلل ن لهلنقللا ه َواْلَحللج ه  :-جددو وعددال-المشدار  ليهددا فددي قولده  لقللله قنللْم  ه  [( سددورة البقددرة981)] }َاْسللَألنوَنَك َعللنه ال ه

كمدددا هدددو عندددد المالكيدددة  ،فوقدددت الحدددا الزمددداني شدددواا وذر القعددددة وعشدددر مدددن ذر الحجدددة أو شدددهر الحجدددة كامدددو
علدد  مددا  ،والعمددرة و وقددت لهددا ،العشددر مددم الشددهرين شددواا والقعدددة هددي مواقيددت الحددا الزمانيددة أنوالجمهددور علدد  

وو  ،أن العمرة و تصح في يوم عرفدة :ولذا يقولون  ،ما لم يتلبس مريدها بنسك ،مشروعة في كو وقتهي ف ،تقدم
 -رحمدده هللا تعددال -ذكددر الحدداف   ،ألندده متلددبس بنسددك ؛وو أيددام التشددريق ،وهددو يددوم النحددر ،فددي يددوم الحددا األكبددر
وقدددت يعندددي حددددد ألهدددو المديندددة ذا  -عليددده الصدددالة والسدددالم-أن النبدددي  -مدددارضدددي هللا عنه-حدددديث ابدددن عبددداس 

يندوون الددخوا فدي النسدك فدي هدذا المكدان  ،يدخلون في النسك في هذا المكانبمعن  أنهم  ،يحرمون منه ،الحليفة
يمكن يبعد  ،قريب جدًا من المدينة ،ر علييابأميقات األوا ذو الحليفة يعرف بال ،وألهو الشام الجحفة ،ذا الحليفة

قريدة خربدة  ،فدةووقت ألهو الشدام الجح ،عل  نحو عشر مراحو ،وهو أبعد المواقيت عن مكة ،عشرة كيلو أو أقو
ولعددو السددبب فددي خرابهددا الدددعوة النبويددة بنقددو حمدد   ،سددميت بددذلك ألندده اجتحفهددا السدديو ،مددن األزمددان المتباعدددة



وحددد ووقدت ألهدو نجدد  ،هذا ميقات أهدو الشدام ،ألن سكانها في ذلك الوقت كانوا من اليهود ؛المدينة  ل  الجحفة
وزعدم أن أويدس  ،هدو بتحريدك الدراء :جدوهرر فدي صدحاحه حيدث قدااقرن المنازا وبإسكان الراء خالفًا لما زعمه ال

الجحفددة علدد  نحددو  ،وألهددو الدديمن يلملددم ،قددرن المنددازا يعددرف اسن بالسدديو ،ووهددم فددي األمددرين ،القرنددي ينسددب  ليدده
ثددم  ،وألهددو الديمن يلملددم وهدو أيضددًا علد  مددرحلتين مدن مكددة ،وقدرن المنددازا علد  مددرحلتين ،ثدالث مراحددو مدن مكددة

أر ألهددو هددذ   "هددن لهددم" :وفددي روايدة ،أر هدذ  المواقيددت أو هددذ  األمدداكن لهدن لهددذ  البلدددان :هددن "ن لهددنهدد" :قداا
 ،مدن  يدر أهدو هدذ  الجهدات والبلددان ،مدر علد  هدذ  المواقيدت مدن  يدرهنممن يعني  "ولمن أت  عليهن" ،البلدان

وأهددو  ،وأهدو الشدام لهددم الجحفدة ،ليفددةهدن لهدن أهددو هدذ  الجهدات أهددو المديندة لهدم ذو الح ،ممدن أراد الحدا والعمددرة
بمعند  أنده لدو مدر الشدامي  "ولمن أت  عليهن من  يدرهن" ،هذا التحديد األصو ،وألهو نجد قرن  ،اليمن لهم يلملم

 ،وفيهمددا عمومددان متعارضددانأيضددًا، بالمدينددة قبددو أن يدددخو فددي النسددك فددي حقدده الجملددة األولدد  والجملددة الثانيددة 
هدن "أن الشدامي أو النجددر  ذا مدر بالمديندة قبدو مكدة أنده و يحدرم مدن الحليفدة  "لهدنهدن "منطوق الجملة األولد  

ولمدن أتد  "لكدن منطدوق الجملدة الثانيدة  ؛ نمدا يحدرم مدن ميقاتده المحددد لده شدرعاً  ،ألنه ليس مدن أهدو المديندة "لهن
هددو لدده أن يتجدداوز ذا  فددإذا مددر النجدددر بالمدينددة ،أندده يحددرم مددن الميقددات الددذر يمددر بدده أووً  "علدديهن مددن  يددرهن

 ؟وهو للشامي  ذا مر بالمدينة أن يتجاوز ذا الحليفدة  لد  الجحفدة أم لديس لده ذلدك ؟الحليفة  ل  أن يصو  ل  قرن 
وهللا أنا حدد لي شرعًا ميقدات  :تدا عل  أنه يجوز له ذلك للنجدر أو للشامي أن يقوا "هن لهن" :الجملة األول 

ن أحدرم مدن ذر الحليفدة تناولتده الجملدة الثانيدة  ،ذلدك لده ،تبرأ ذمتدي بدإحرامي منده بدالن  لمدن أتد  علديهن مدن "وا 
محدد ال هفهو الحاج الذر يمر بغير ميقاته مخير بين أن يحرم من أر ميقات أراد ما مر به أو ميقات " ير أهلهن

مدن يدذهبون علد  وهدذا يحصدو كثيدرًا م ،نأخدذ مثداا بنجددر مدر بالمديندة وتدرك اإلحدرام ؟له شدرعًا أو لديس لده ذلدك
نعددم لكددن  ذا مددرت بددذو  ،الطدداةرة مددثاًل يشددق عليدده أن يلددبس اإلحددرام فددي بيتدده والطدداةرة لددن تنددزا تحدداذر الميقددات

 يكفيك تذهب  ل  السيو؟ :الحليفة ونزلت بجد  مثاًل وهو ما أحرم هو نلزمه بالرجوع  ل  ذو الحليفة أو نقوا
  .طالب: اك اه يل ب إلى السيم

 "لمن أت  عليهن من  يرهن"لكن منطوق الجملة الثانية  ؛السيو بمنطوق الجملة األول  يكفيه يذهب  ل 
و يحدرم مدن أراد الحدا والعمدرة  و ختالف ألن مفاد الجملدة األولد  أاسن الجملتان بينها اتفاق أم بينها اختالف؟ ا

 ،يحرم من الميقدات الدذر يمدر بده أووً  ومنطوق الجملة الثانية أنه يلزمه أن "هن لهن" ،من ميقاته المحدد له شرعاً 
ذا أحدرم مدن السديو خدالف الجملدة الثانيدة فمدا  "هدن لهدن"فإذا أحرم النجدر من ذو الحليفة خالف الجملدة األولد   وا 

 العمو؟ 
 ........طالب:

 .لو أخر اإلحرام  ل  السيو ما عليه شيء اوختيار،نعم من باب 
 ........طالب:
هددور علدد  أندده يلزمدده أن يحددرم مددن الميقددات الددذر يمددر بدده ولددو مددر الشددامي أو المقصددود أن الجم ؟احتيددا 

ألنه تجاوز  ؛النجدر بالمدينة وتجاوز ذو الحليفة ولم يحرم منه وأخر اإلحرام  ل  ميقاته األصلي يلزمه دم عندهم
والمالكيدة  ((ولمدن أتد  علديهن مدن  يدر أهلهدن)) :-عليده الصدالة والسدالم-وخالف قولده  ،الميقات من  ير  حرام



و سديما الدذين  ،وأقوا مثو قدوا المالكيدة هدذا يحتداج  ليده فديمن تجداوز الميقدات ،يرون أن له أن ي خر  ل  ميقاته
، والنداس يحرمدون  لد  الجحفدةوليرجدم قلدياًل  ه الواحدد مدنهم  و وقدد ندزا فدي جددة،يأتون عن طريق الجو ومدا ينتبد

 ،كلهددا مواقيددت شددرعية ،أو يفعددو األرفددق بدده ،أو يحددرم مددن السدديو ،فددةوو يلزمدده أن يرجددم  لدد  ذر الحلي مددن رابدد ،
والمسدددألة بالنسددبة لهدددذ  المواقيددت فيهدددا طرفدددان  ،فدددرأر المالكيدددة و شددك أنددده أرفددق بالنددداس ،ثبتددت بدددالن  الصددحيح

مدن " :يقابلده رأر سدعيد بدن جبيدر "مدن تجداوز الميقدات و شديء عليده" :عندنا رأر سعيد بن المسيب يقوا ،ووسط
فهو تجاوز مر بذا الحليفة وتجداوز   ،لكن الجمهور عل  أن من تجاوز  يجبر ذلك بدم "جاوز الميقات فال حا لهت

فيلزمدده دم علدد  قدددوا  ،ألندده مددر بالميقددات فتجدداوز  ؛ولددو أحددرم مددن ميقددات شددرعي معتبددر ،الجمهددور يلزموندده بدددم
صددو لدديس لدده والمحدددد لدده  نمددا هددو الميقددات مددا دام تجدداوز الميقددات الددذر هددو فددي األ :والمالكيددة يقولددون  ،الجمهددور
لكدن هدو المالحد  فدي تحديدد  ؛وو شدك أن هدذا أرفدق بالنداس ،فدال شديء عليده ،الذر رجم  ليده وأحدرم منده ،اسخر

يعني هو الملحوظ في الن  أن يكون هذا الميقدات  ؟هذ  المواقيت سكن  هذ  البالد أو المرور مم هذ  المواقيت
أو أن هدذ  بمثابدة المعدالم  ؟و مدا هدو مقصدودا  و السدكن سدكن البلدد هدذا مقصدود شدرعي و يعندي هد ؟لساكن المديندة

  ؟التي تحدد تعظيم هذا البيت بحيث و تتجاوز هذ  المعالم  و باإلحرام
 ........طالب:

كدون اإلنسدان سداكن فدي المديندة أو سداكن الشدام أو سداكن نجدد هدذا و  أصالً نعم السكن  ير منظور له 
فحددد لده هدذا  ، نما الملحوظ أن ساكن هذا البلدد و بدد وأن يمدر مدن هدذا الطريدق ،وو ارتبا  له بالنسك ،عالقة له

عليدده -النبددي  -رضددي هللا تعددال  عندده-قددالوا لعمددر  -البصددرة والكوفددة-تح العددراق ولددذا لمددا ف دد ،المكددان ليحددرم مندده
نحتاج  ل  أن ننحرف عدن طريقندا  ،يه ميوف ،يعني ميو ،وهو جور علينا ،وقت ألهو نجد قرن  -الصالة والسالم

لةال يلزم اإلنسان أن يحيد عن طريقه  ؛فهذ  المواقيت وقتت وحددت رفقًا بالناس ،فنحرم منه فوقت لهم ذات عرق 
علد   ،وما دام األمر كذلك فليس المنظدور لديس الوصدف المد ثر سدكن هدذ  البلددة أو المدرور بهدا ،يمين وو شماا

لكددن لدددو وقددم هدددذا األمددر مدددن  ؛وأن و يتجددداوز الميقددات الدددذر مددر بدده  و المحدددرم ،أحددو كددو حدداا رأر الجمهدددور 
 ،وأفتي بقوا مالك ،أو  ل  السيو ، واألرفق بي أن أذهب  ل  راب ،وهللا تجاوزت ووصلت جدة اسن :شخ  قاا

ن كان سكن  البلد وصف  ير م ثر "هن لهن"والجملة األول  ت يد   ،له وجه   .أرفق بهم  و أنه ألنه ،وا 
هددذ  المواقيددت التددي حددددت  ((ممددن أراد الحددا والعمددرة ،مددن  يددر أهلهددن ،ولمددن أتدد  علدديهن ،هددن لهددن))

أحدرم قبدو  لكدن  ذا ؛وعندد الجمهدور يلزمده دم ،عرفنا أن مجاوزة الميقات دون  حرام و تجدوز ،بعض الناس يحتار
 الميقات ماذا عليه؟
 ........طالب:

أندت أحرمددت  ،نسدكمقصدود فدي اإلحددرام نيدة الددخوا فددي الال ،خوا فدي النسددكالمقصدود أحدرم نددود الدد ،و
تعدديت يعندي بداقي علد  الميقدات كدم أو لبيدك حدا ومشديت، ويد   ،لبيدك عمدرة :وقلدت ،لبست اإلحرام ،من الدمام

أندت محدرم مدن قبدو  ،أنت محرم من بلددك خدال  الحدين نويدت الددخوا فدي النسدك اشدلون تتعددد الميقدات ؟كيلو
 .اتالميق

 ........طالب:



 يعني خالف السنة.
 ........طالب:
 .كراهة ؟كيف
 ........طالب:

 ،أتنظددفو وأتطيددب  ،ألددبس  حرامددي فددي البيددت ، أبغدديمانددا بواقددم بمحظددورات حددرام :و يقددوا ،و ؟فددي أيدد 
 وأنور أركب الطاةرة وساعة وأنا بجدة.

 ........طالب:
-يعندي فعدو أكثدر ممدا فعلده النبدي  ،األمور مقبدوا شدرعاً يعني اوحتيا  في مثو هذ   ،جواز مم الكارهة

يعندي لدو و مدا نقدو مدن اإلجمداع علد   ،-عليده الصدالة والسدالم-والزيدادة علد  مدا حددد   -عليده الصدالة والسدالم
 ذًا و تجدوز  ،ألن األمور المحددة شدرعًا بحيدث و يجدوز الدنق  منهدا ؛جواز مثو هذا كان المتجه التحريم والمنم

يجددوز تصدلي خمددس؟ و يجددوز الزيددادة وو  ،افتددرض المسدألة فددي صددالة الظهددر يجدوز تصددلي ثددالث ،دة عليهدداالزيدا
فكما أنه و يجوز أن تتجاوز الميقات أيضدًا  ،فالمقدرات الشرعية و يجوز الزيادة عليها وو النق  منها ،النقصان

 ،وفعله بعض الصدحابة ،عل  جواز مثو هذا لكن نقو ابن المنذر و ير  اإلجماع ؛و يجوز أن تحرم قبو الميقات
( سدورة 911)] }َوَأتهمُّلوْا اْلَحلجق َواْلعنْملَرَ  ِه ه : -جدو وعدال-فدي تأويدو قولده  -رضي هللا تعال  عنده-ويذكر عن علي 

مددن حددا أو ))وجدداء أيضددًا عنددد أحمددد وأبددي داود و يرهمددا  " تمامهمددا أن تحددرم بهمددا مددن دويددرة أهلددك" :قدداا [البقددرة
ذا تعبد اإلنسان بدأن  ،ويبق  أن األصو اإلحرام من الميقات تمر من بيت المقدس  فر له ما تقدم من ذنبه((اع وا 

فدي فدي حيدز اوبتدداع، أندت مدأمور  يكدون حينةدذ دخدو -عليده الصدالة والسدالم-ما صنعه أفضدو ممدا فعلده النبدي 
أو خمددس  ،احتددا  با سددله أربددم مددراتأنددا ب ،و :حيددز المشددروع فددي الوضددوء أن تغسددو العضددو ثددالث مددرات تقددوا

 ،المقصود أنه لوو ما ذكر من اإلجماع لكان التحريم هو المتجده ،أنت مبتدع  ذا كنت تتعبد بهذا ،و :قلنا ،مرات
وقدد  ،ألنه هو األسوة والقدوة ؛-عليه الصالة والسالم-ويبق  أن أفضو ما يفعو في العبادات ما يتلق  عن النبي 

و يعندي نيدة  ،ولبس ثياب اإلحرام ،يعني لبس التجرد من المخيط ،-عليه الصالة والسالم-له ذلك بقوله وفعحدد 
هذا  عن الميقات ، وتركب الطاةرة قبو ألف كيلووتلبس اإلحرام ،يعني لك أن تتجهز في بيتك ،الدخوا في النسك

بعددض الندداس يدددخو المسددجد يالحدد  فددي المسددجد النبددور مددثاًل  ،لكددن الكددالم فددي نيددة الدددخوا فددي النسددك ؛مددا يضددر
 ،هدذا يالحد  وكدو سدنة أكثدر مدن التدي قبلهدا ؟و يدرد هو نود وو مدا ندود  ،يعني عليه ثياب اإلحرام ،وهو محرم

 ،خمدس دقداةق ،يعندي الفدرق بدين المديندة وبدين الميقدات عشدرة كيلدو ،يدخلون المسجد النبور وعلديهم ثيداب اإلحدرام
 ،وو أقددف مددرة ثانيددة ي،وأ در الصددالة فددي المسددجد وأسددتمر فددي طريقدد ،أتجهددز فددي السددكن وألددبس اإلحددرام :يقددوا

لكن يرد علد  مثدو هدذا و سديما فدي  ؛لكن ينور  ذا حاذد الميقات ؛المسألة لو وقفت عند هذا الحد ما فيه  شكاا
 -عليدده الصددالة والسددالم-زيددارة النبددي  ،المسددجد النبددور أن يخطددر علدد  بدداا بعددض الندداس أو يتصددور أن الزيددارة

ذا تتابم الناس عل  مثو هذا وفعلو  من  ير نكير ،تحتاج  ل   حرام يمكن أن يتصور فدي يدوم مدن األيدام مدم  ،وا 
يحتدداج  لدد   -عليدده الصددالة والسددالم-أو زيددارة قبددر   ،أن المسددجد النبددور يحتدداج  لدد   حددرام :اندددراس العلددم أن يقدداا

ومن بيد  منم مثو ه وء يتجده  ،  أن و يصنم مثو هذافاألول ؟مثو زيارة بيته أو يمكن أن يقاا مثو هذا ، حرام



لكدن فيمدا بعدد ومدا يددريك أنده يتدوال  أنداس  ؛الناس اليوم يعرفون أن اإلحرام للحا والعمرة فقدط ،للمنم سدًا للذريعة
باسدم  ،علد  الرصديف مدن بدرعض النداس يددور حدوا المقبدرة بعد ،والبدع من أسرع األمور في دخولهدا  لد  القلدوب

والدددوران حددوا المقددابر باعتبددار أن مددا حولهدددا  ،وهددذا الحددد مددا فيدده  شددكاا ،فيددف أو اللياقددة أو الرياضددة وكددذاالتخ
أن النداس كدانوا يطوفدون حدوا  :لكدن يدأتي فدي يدوم مدن األيدام مدن يقدوا ؛سيارات وو سدكان وو شديء مناسدب لهدم

فدداإلحرام يكددون مددن  ،ن يمنددم سدددًا للذريعددةفمثددو هددذا ينبغددي أ ،يكتسددب شددرعية بهددذا ،وو أحددد ينكددر علدديهم ،المقددابر
أو  ،كونه جاء عن بعض الصحابة من أحرم من بيت المقدس ،ولفعله -عليه الصالة والسالم-لتحديد   ،الميقات

  .ما يعارض بها األحاديث المرفوعة، هذ  أفعاا صحابة، من أحرم كرمان أو من أحرم من كذا
فددال يلددزم اإلحددرام  و مددن أراد الحددا  ((راد الحددا والعمددرةهددن لهددن ولمددن أتدد  علدديهن مددن  يددرهن ممددن أ))
ودولددة الحددديث  ،وعلدد  هددذا يجددوز أن يدددخو المسددلم مكددة  ذا كددان و يريددد حجددًا وو عمددرة مددن  يددر  حددرام ،والعمددرة

وبعددض أهددو العلددم أندده و يجددوز  ،مفهومدده أن الددذر و يريددد الحددا والعمددرة فإندده و يحددرم ((ممددن أراد))عليدده ظدداهرة 
و فاألصدو أن يحدرم ،وا مكدة مدن  يدر  حدرامدخ لكدن الحدديث صدريح  ؛ و لمدن تتكدرر حاجتده لددخولها للمشدقة وا 

  .في الدولة عل  عدم لزوم اإلحرام  و لمن أراد الحا أو العمرة
ومددن كددان دون )) ،يعنددي سددكنه بددين مكددة والميقددات ،دون المواقيددت بالنسددبة لمكددة ((ومددن كددان دون ذلددك))

أو ذهددب  لدد  هددذا المكددان مددن  يددر نيددة  ،فمددن حيددث أنشددأ سددواء كددان سددكنه دون الميقددات ((أنشددأذلددك فمددن حيددث 
يعنددي حتدد  أهددو مكددة  ((حتدد  أهددو مكددة مددن مكددة)) ،حينةددذ يحددرم مددن حيددث أنشددأ ،للنسددك ثددم طددرأت عليدده النيددة

رمدون مدن حتد  أهدو مكدة مدن مكدة يح ،وعموم اللف  يشدمو النسدكين الحدا والعمدرة ،من داخلها ،يحرمون من مكة
محدددب الطبدددرر و يدددر  نقلدددوا ال و اإلجمددداع،ونقددد ،فعمدددوم الخبدددر يشدددمو النسدددكين الحدددا والعمدددرة ،مكدددة بدددالعمرة والحدددا

وعمددتهم فدي ذلدك أن  ،وو يحرم من داخو مكة ،كي  ذا أراد العمرة يلزمه أن يخرج  ل  الحوعل  أن الم اإلجماع
فيكدون هدذا مخصد   ،بكر أن يعمر عاةشدة مدن التنعديمأمر عبد الرحمن بن أبي  -عليه الصالة والسالم-النبي 

وأهدو العلدم  ،وأما العمرة فال بد مدن الخدروج  لد  الحدو ،فيبق  حديث الباب بالنسبة  ل  الحا ،لعموم حديث الباب
ألنها من  ؛والحاج و بد أن يخرج  ل  الحو للوقوف بعرفة ،و بد من الجمم في النسك بين الحو والحرام :يقولون 
 -عليه الصدالة والسدالم-وأمر النبي  ،وحديث عاةشة ،إلحرامل ، فيلزم بالخروجوالمعتمر لن يخرج مرة ثانية ،الحو

ن قاا من قاا ،عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها  ل  التنعيم صريح في هذا  نما أمدر  أن يخدرج بهدا  لد   :وا 
ثددم  ،ألنهددا أحرمددت بددالعمرة فددي أوا األمددر ؛اكددي تدددخو مددن خددارج الحددرم بنسددك كصددواحبه ،التنعدديم جبددرًا لخاطرهددا

فدأرادت أن تددخو  لد  البيدت  ،وهدي تريدد عمدرة مسدتقلة كصدواحباتها ،فصارت قارنة ،حاضت فأدخلت عليها الحا
و  -عليدده الصددالة والسددالم-النبددي  ،وهددي معتمددرة جبددرًا لخاطرهددا ،مددن خارجدده جبددر خاطرهددا بددالعمرة بعددد الحددا وا 

 -عليدده الصددالة والسددالم-ولددذا النبددي  ،وصددارت قارنددة أنهددا اعتمددرت ،حددا علدد  العمددرةفاألصددو أنهددا لمددا أدخلددت ال
عمدرة فلهدا عمدرة لمدا أدخلدت  -عليده الصدالة والسدالم-عدت العمدرة التدي مدم حجده  ،والصحيح في نسكه أنه قارن 

رام مدن الحدرم لكدن لدو كدان اإلحد ؛وجبدر خاطرهدا باإلتيدان بعمدرة مفدردة ،الحا عل  العمرة وصارت قارنة لها عمدرة
 واأحرمد :أو يمكدن أن يقدوا ،من داخو مكة بالنسبة للعمرة ساةغة يحدبس النداس  لد  هزيدم مدن الليدو فدي انتظارهدا

وو تدأتي  و  ،ثدم تعدود  ليده ،يحدبس النداس كلهدم مدن أجدو أن تخدرج  لد  التنعديم وا ونمشدي،واسدع واطوفدو  ،من هنا



فالمصددحح قددوا جمدداهير أهددو العلددم أن  ،الندداس مددن أجددو ذلددك لددوو أن هددذا واجددب لمددا حددبس ،بعددد هزيددم مددن الليددو
  كة و بد لها من الخروج  ل  الحو.العمرة عمرة أهو م
 ........طالب:

 و ما عليهم عمرة؟ا  هو عليهم عمرة و  ،نعم العمرة بالنسبة ألهو مكة ؟نعم وشو 
عمرة  لد  العمدرة كفدارة لمدا وال))أصو النصو  العامة في التر يب في الحا والعمرة شامو لجميم الناس 

لْن  :-جو وعدال-والخالف في مرجم الضمير في قوله  ،وهذا يشمو المكي و ير المكي بينهما(( }َللهَك لهَمن لقلْم َاكن
ده اْلَحللَرامه  للرهي اْلَمْسللجه هددو يعددود  لدد  التمتددم واإلتيددان بددالعمرة مددم الحددا أو يعددود  لدد   [( سددورة البقددرة911)] َأْ لنللهن َحاضه

لكدن عمومدات النصدو  التدي  ؛مسدألة خالفيدة بدين أهدو العلدم ،ولدو حصدلت العمدرة مدم الحدا فدال دم علديهم ؟الدم
 ابعدض السدلف أنهدم ومدو مدن وكونه يرد عن بعض الصدحابة  ،تر ب في الحا والعمرة تشمو المكي و ير المكي

وتدددرك الطدددواف  ،هدددذا وتضدددييم الوقدددت بمثدددو ،ودخدددولهم لإلتيدددان بدددالعمرة ،بعدددض المكيدددين فدددي خدددروجهم  لددد  الحدددو
والمكددي  ،المسددألة مسددألة مفاضددلة م،و يعنددي أن العمددرة ليسددت مطلوبددة مددنه ،والمكددث فيدده ،والصددالة فددي المسددجد
 ،وأصدلي مدا شدةت ،كدث وأقدرأ قدر ن: األفضدو أن أموقداا ،أنت افترض أن واحد جدالس بدالحرم ،و ير المكي واحد
حتدداج  لدد  كددم؟ يحتدداج  لدد  سدداعتين ليددأتي بعمددرة يخددرج  لدد  ي ،أو أخددرج  لدد  التنعدديم و تددي بعمددرة ،وأطددوف بالبيددت

 ،هددو فدددي هددداتين السددداعتين بإمكاندده أن يقدددرأ خمسدددة أجدددزاء ،التنعدديم ويرجدددم ويطدددوف ويسددع  يحتددداج  لددد  سددداعتين
فاإلنكدار مدن هدذ   ،ويصلي عشدر ركعدات مدثاًل أيهمدا أفضدو؟ مسدألة مفاضدلة بدين عبدادات ،ويطوف أسبوع كامو

 :فلدم يعدذبون؟ قداا :قيدو لده "و أدرر الذين يعتمرون من التنعيم ي جرون أو يعذبون "طاووس: ولذا يقوا  ،الحيثية
فهدو وازن بدين مدا  ،ألنه يدع البيت والطواف ويخرج  ل  أربعة أمياا ويجيء أربعة أمياا وقد طاف ماةتي طدواف

))والعمددرة : -الصدالة والسددالمعليدده -قولدده مثدو بدو يشددملهم  ،وو يعنددي هدذا أن العمددرة ممنوعددة ،فعدو وبددين مدا تددرك
 . ل  العمرة كفارة لما بينهما((

 ........طالب:
جدار مدن نجدد  ،وهدو مدا هدو مدن أهلهدا ؟و مدا يدزورا  ب والذر داخو مكة يدزور و يط ،هذا التعريف اللغور 

أن  المقصددود ،و مددا زارت؟ زارتا  وهددو داخددو البيددت وعاةشددة زارت ثانيددة و  ؟و مددا يددزورا  يددزور و  ،وو مددن الشددرقية
ومدنهم مدن يدرجح  ،والصدالة ،وقدراءة القدر ن ،والطواف فيده ،العمرة بمكة منهم من يختارها عل  المكث في المسجد

هددذ  مسددألة  ،أحيانددًا يضدديق الوقددت وسددتيعاب جميددم الفضدداةو ،والمسددألة موازنددة بددين فضدداةو ،هددذ  األمددور عليهددا
األفضددو أن تتقدددم  لدد  الصددفوف  :هددو نقددوا ،ةضددربناها فيمددا سددبق فدديمن دخددو المسددجد الحددرام بعددد  قامددة الصددال

وو تعدرض صدالتك للدنق   ،تصلي في الصفوف الددنيا تددرك الصدالة كاملدة :أو نقوا ،األول  ولو فاتك ما فاتك
  .وهذا منه ،المسألة موازنة بين فضاةو ،وو شيء ،وو يفوتك صالة الجنازة ،بمرور الناس بعد سالم اإلمام

 ........طالب:
 .العمرة يخرجون  ل  التنعيم ،الحا من مكة نعم ؟فيهنعم أي  

 ،ألهدو العدراق ذات عدرق وقدت  -صدل  هللا عليده وسدلم-أن النبدي  -ارضي هللا عنه-وعن عاةشة  :يقوا
هدو يكدون  ،والثداني حدديث جدابر ،هدذا حدديث عاةشدة ،وأصله عند مسلم من حديث جابر ،روا  أبو داود والنساةي



 و أنده  ،ذكرندا مدرارًا أن األصدو يكدون نفدس الحدديث أو شداهد لحدديث عاةشدة؟ ،ةحديث جابر أصو لحديث عاةش
أو يشدتمو  ،مخدرج فدي الصدحيح ،يعني الحديث مكدون مدن جمدو مدثالً  ،فهذ  الجملة التي لها أصو ،تتفاوت جمله

ك وجملة من هذا الحديث التي لم تخرج في الصحيح موجودة عندد أبدي داود وهندا ،عل  بعض الجمو دون بعض
لكددن حددديث  خدددر حددديث جدددابر  يددر حدددديث  ؛وأصدددله فددي مسدددلم حددديث واحددد مكدددون مددن جمدددو ،خرجدده أبددو داود

ويشدهد لده مدا عندد مسدلم مدن حدديث  : نما األصدو أن يقداا ،وأصله عند مسلم ليس بدقيق :فالتعبير بقوله ،عاةشة
عليده -رفعده  لد  النبدي  -هرضدي هللا عند-و الدب ظندي وأحسدبه أن جدابر  :قداا ، و أن الراور شدك برفعده ،جابر

ذات عرق مكان بينه  ،وفي صحيح البخارر أن عمر هو الذر وقت ذات عرق  ،شك في رفعه ،-الصالة والسالم
هو الذر  -عليه الصالة والسالم-وحديث الباب دليو عل  أن النبي  ،والعرق الجبو الصغير ،وبين مكة مرحلتان

يدا له  و أن راويه شك في رفعه راويه عدن جدابر أبدو الزبيدر  وفي حديث جابر ما ،وقت ألهو العراق ذات عرق 
رفعده  لد   -رضدي هللا عنده-أحسب أو أظن أن جدابر  ،-عليه الصالة والسالم-شك في رفعه  ل  النبي  ،المكي
وهندا  ،وفدي الصدحيح ،ولدوو هدذا الشدك لكدان نصدًا فدي الموضدوع ،فشدك فدي رفعده ،-عليه الصالة والسدالم-النبي 

 -عليده الصدالة والسدالم-كيف يوقت النبي  :بعضهم يقوا ،ويشهد له حديث جابر ،وهو أيضًا صحيح في السنن
ألهدو الشدام يوقدت ألهدو وقدت و مدا فدتح؟ مثدو مدا ا  والشام مفتدو  و  ؟ذات عرق والعراق ما فتح أصالً ألهو العراق 

يح البخدارر أن عمدر هدو الدذر وفدي صدح ،-عليده الصدالة والسدالم-وهدذا مدن دوةدو نبوتده  ،ولدو لدم تفدتح ،العراق
 ،وعلدد  بعددض الصددحابة ،علدد  عمددر -عليدده الصددالة والسددالم-وو يمنددم أن يخفدد  توقيددت النبددي  ،وقدت ذات عددرق 

 فديأ -عليده الصدالة والسدالم-ويصيب اجتهاد عمر ما صح عدن النبدي  ،ويطلب من عمر أن يوقت ألهو العراق
-وحكدم النبدي  ،واجتهد اجتهادات نزا الوحي بموافقتها ،مهجاء الوحي م يد لكال ،وموافقات عمر كثيرة ؟ما يمنم

وهنداك الموافقدات التدي تزيدد علد  عشدرين  ،فكونه يجتهد ويوافق هذا ليس ببدعة ،بمقتضا  -عليه الصالة والسالم
ألهددو  -عليدده الصددالة والسددالم-نعددم التنصددي  علدد  توقيددت النبددي  -رضددي هللا تعددال  عندده-مددن موافقددات عمددر 

ويلملددم ألهددو  ،والجحفددة ألهددو الشددام ،عددرق لدديس فددي القددوة بمثابددة التوقيددت ذا الحليفددة ألهددو المدينددةالعددراق ذات 
هددذا فددي السددنن ولدديس فددي  ،هددذا لدديس بددالقوة بمثابددة مددا وقددت بددالن  الصددحيح الصددريح ،أو نجددد لهددم قددرن  ،الدديمن

عليده -نم من رفعه  لد  النبدي ما يم ، وعل  كو حاا ما فيوينتابه ما ينتابه من تردد الراور عن جابر ،الصحيح
 -عليده الصدالة والسددالم-وبعدض الصدحابة بتوقيددت النبدي  ،مدا يمندم مدن نسدديان عمدر ، ومدا فددي-الصدالة والسدالم
  .وو يوجد ما يمنم من موافقة عمر للن  ،وطلبهم من عمر
ألهددو وقددت  -عليدده الصددالة والسددالم-وعنددد أحمددد وأبددي داود والترمددذر عددن ابددن عبدداس أن النبددي  :يقددوا

وخددرج لدده  ،ضددعفه  يددر واحددد مددن األةمددة ،مدددار  علدد  يزيددد بددن أبددي زيدداد ،المشددرق العقيددق، وهددذا الحددديث ضددعيف
وو  ،فالدذر يرويده عدن ابدن عبداس محمدد بدن علدي بدن عبدد هللا بدن عبداس ،وفيده أيضدًا انقطداع ،مسلم في الشواهد

ن قاا بعضهم ،فهو منقطم وضعيف ،يصح له سماعه من جد  فداإلحرام مدن  ،يدق جدزء مدن ذات عدرق أن العق :وا 
 لكن التنصي  عل  ذات عرق والعقيق ضعيف. ؛العقيق  حرام من ذات عرق 

خرجنا مع " :قال  -ارضي   عنه-عن عاشمل  :باب وجوه اإلحرام وص ته :-رحمه  -قال الحافظ 
ومنلا  ،أ لم بحلج وعملر  ومنلا ملن ،فمنلا ملن أ لم بعملر  ،عام حجل الوداع -صلى   علاه وسلم-رسول   



 ،وأما ملن أ لم بحلج ،فأما من أ م بعمر  فحم ،بالحج -صلى   علاه وسلم-وأ م رسول    ،من أ م بحج
 مت ق علاه. عمر  فلم احم حتى كان يوم النحر"أو جمع الحج وال
 خصوصلا   ،وأنله مخلالف للسلنل ،وقد ح ظ عن مالك إنكار لللك ،كيف اصح دعوى اإلجماع : لا اقول

ملع ملا فلي  لله المسلألل ملن مخال لل القواعلد  ،مع مالحظل ما لكر أ م العلم بخصوص إجماعا  ابن المنللر
 المرعال؟

وقددو مثلدده بالنسددبة وبددن عبددد البددر أو النددوور أو ابددن قدامددة أو  ،دعدداود اإلجمدداع التددي ذكرهددا ابددن المنددذر
قض هذا اإلجماع بوجود المخالف أنه يبطو وو يعني أن ن ، يرهم و شك أن كثير منها منقوض لوجود المخالف

هدب  ،قدوا عامدة أهدو العلدم فهدوأقو األحواا  ن لم يثبت  جمداع  ،يبق  أقو األحواا أنه قوا الجمهور ،بالكلية و
ويبق  أن هذا  ،يسوغ الخالف ،لكن و يبطو أقواا اسخرين ؛لكن وجود المخالف يسوغ الخالف ؛أنه وجد مخالف
 فإذا وجد مثو هدذا اإلجمداع  ن لدم يوجدد مخدالف و محيدد وو ،أقو األحواا هو القوا األكثرنه ؛ ألالقوا له هيبته

 ذا وجدد مخدالف سداغ للمخدالف  ،ألن األمة بكاملها معصومة من الخطدأ ؛به وممنا  منه وو مفر و بد من الع
يدر مدن دعداود اإلجمداع تجعدو كث" :الشدوكاني يقدوا ،لكن يبق  أن كونه قوا عامة أهدو العلدم لده هيبتده ؛أن يحكم

ه و تسدوغ وو تجدوز وأند ، ن كدان المقصدود أنده و يهداب اإلجمداع باعتبدار   جمداع "طالب العلم و يهاب اإلجمداع
  .أقو األحواا أنه قوا الجماهير ،له قيمة ،أما كونه و قيمة له ،شيءمخالفة هذا 

هو المالح  عندد الجمهدور  ،دونه من المواقيتمسألة اإلحرام من ذر الحليفة أو ما : في هنا أيضًا يقوا
  ؟في ذا الحليفة خصو  المسافة كونه أبعد المواقيت أم  ير  من المواقيت فله أن يحرم من أيها شاء

أحدرم مدن الجحفدة أو أحدرم مدن يلملدم نفدس   ،وأحرم من  ير  لو النجدر تجاوز قرن منازا )السيو(، يعني
فقدد  ،أندا و أريدد أن أحدرم مدن السديو اسن :ثدم قداا ،الحا أو العمرة ومر بالسيوأو مثاًل هو من نجد يريد  ،الكالم

وهدو مريدد مدن األصدو مدا نهدز   ،أرو   لد  المديندة وأحدرم مدن ذا الحليفدة ،عشدرين يدوم ،بقي عل  الحا عشرة أيام
 ؟رم مدن ميقداتهميلزمك أن تحدرم مدن السديو أو تنتظدر حتد  تدذهب  لد  المديندة وتحد :هو نقوا ،من بلد   و الحا

 ،كمدا لدو تجداوز الشدامي ذا الحليفدة وأحدرم مدن الجحفدة ،مقتض  قوا الجمهور أنه تجاوز ميقاته المحددد لده شدرعاً 
  .وهكذا

 :يقددوا ،التمتددم والقددران واإلفددراد :أنددواع النسددك ،الوجددو  يددراد بهددا األنددواع :بدداب وجددو  اإلحددرام وصددفته :يقددوا
عدام حجدة الدوداع فمندا مدن  -صدل  هللا عليده وسدلم-رجنا مم رسدوا هللا خ" :قالت -ارضي هللا عنه-وعن عاةشة 
ومندا مدن " ؟تقصد عمرة ويرجدم أو عمدرة ثدم يتحلدو منهدا التحلدو الكامدو ثدم يحدرم بدالحا فيكدون متمتعداً  "أهو بعمرة

فيكدون  ؟يرجم أو  ذا أحدو منهدا أحدرم بدالحا، يعني عمرة مفردة و فمنا من أهو بعمرة :يعني قوله "أهو بحا وعمرة
هدذا  ،يعندي قدرن بينهمدا "ومندا مدن أهدو بحدا وعمدرة" ،تكون هذ  الجملدة فدي الدولدة علد  الوجده األوا وهدو التمتدم

وأهو رسدوا " ،ففي هذا الحديث وجو  اإلحرام الثالثة وأنواعه ،وهذا اإلفراد ،يعني مفرد "ومنا من أهو بحا" ،القران
 ،والحدديث فدي الصدحيحين ،كما هندا ،ء ما يدا عل  أنه أهو بالحايعني جا "،بالحا -صل  هللا عليه وسلم-هللا 

وجداء مدا يددا  ،نده حدا قارنداً أ -عليه الصالة والسالم-وهو المرجح في حجه  ،وجاء ما يدا عل  أنه جمم بينهما
 ،واإلهدالا بدالحا ،أهدو بدالحا :وهندا يقدوا "وتمتعندا معده -صدل  هللا عليده وسدلم-تمتم رسدوا هللا "عل  أنه تمتم 



مدا فدي  ،وجداء مدا يددا علد  أنده حدا متمتعداً  ،ما يدا عل  أنه حا قارنداً ، وجاء هذا الذر يتبادر منه ،يعني مفرداً 
وأن فعلده  ،حدا مفدردًا نظدر  لد  حقيقدة فعلده -عليه الصدالة والسدالم-أن النبي  :من قاا ،هذا الحديث أهو بالحا

ن كددان قارنددًا فإندده و يزيددد علدد  فعددو المفددرد ومددن  ،والعمددرة داخلددة فددي هددذا الحددا ،م يددأت  و بددالحا فقددطفكأندده لدد ،وا 
ومددا منعدده أن يقلددب القددران  لدد  تمتددم  و سددوق  ،-عليدده الصددالة والسددالم-وهددذا هددو  خددر حجدده  ،حددا قارندداً  :قدداا

يعنددي هددو  ))لددو اسددتقبلت مددن أمددرر مددا اسددتدبرت مددا سددقت الهدددر(( -عليدده الصددالة والسددالم-ولددذا تأسددف  ،الهدددر
عليدده -و ضددب  ،وأكددد علدد  هددذا ،يقلبددوا نسددكهم  لد  عمددرة ثددم يحددو منهددا الحددو كلده ،يهلددوا بعمددرةأمدر أصددحابه أن 
 ذا نحدر هديده  ،أما مدن سداق الهددر فإنده و يحدو حتد  يدوم النحدر ،بالنسبة لمن لم يسق الهدر -الصالة والسالم

عليدده -و الددذر جدداء بدده أندده أهددو بددالحا فقددط نظددر  لدد  صددورة العمدد :فالددذر قدداا ،-عليدده الصددالة والسددالم-كفعلدده 
 ،والعمرة داخلة  ذ و فرق بين حدا القدران واإلفدراد مدن حيدث الصدورة  و الهددر ،صورة حا فقط -الصالة والسالم

جمددم بدين الحددا والعمدرة وأهددد ومددن قداا حددا  -عليدده الصدالة والسدالم-حددا قارندًا فحكد  الواقددم النبدي  :ومدن قداا
 ،تمتدم أن يددأتي بنسددكين فددي سددفر واحددد وقدد جدداء بنسددكين فددي سددفر واحدددمتمتعدًا نظددر  لدد  المعندد  األعددم للتمتددم ال

 ،سواء كان قارنًا أو كان متمتعًا فاصاًل بين حجه وعمرته ،فمن ترفه بترك أحد السفرين فهو متمتم بالمعن  األعم
ثدم جداء   مفدرد ،أنه في أوا عمر  أهو بالحا فقط :منهم من يقوا ،بالحا -صل  هللا عليه وسلم-أهو رسوا هللا 
فإهاللده فدي أوا األمدر بدالحا  ،قدرن بينهمدا" يعندي احجدة وعمدرة :صو في هذا الواد المبارك وقدو" :الملك وقاا له

  .ثم بعد ذلك لما جاء  الملك وقاا له ما قاا جمم بينهما ،مفرد
أنددواع وهدذا متجدده بالنسدبة لمدن لددم يسدق الهددر وهددو األرجدح مدن  ،أهددو بدالعمرة "فأمدا مدن أهددو بعمدرة فحدو"

أمدر أصدحابه  -عليده الصدالة والسدالم-ألن النبدي  ؛وجمم من أهو العلدم ،النسك لمن لم يسق الهدر عند الحنابلة
ومدنهم مدن يدرجح القدران  ،فيكدون حينةدذ أرجدح مدن  يدر  ،علد  سدوق الهددر -عليده الصدالة والسدالم-وتأسدف  ،به

ومددنهم مددن يختددار  ، ليختددار لنبيدده  و األفضددوومددا كددان هللا ،-عليدده الصددالة والسددالم-ألندده هددو الددذر فعلدده النبددي 
أمدر أصدحابه بده فهدو األفضدو مطلقدًا  -عليه الصالة والسالم-واختيار التمتم ألن النبي  ،ولكو قوا وجه ،اإلفراد

لكدن مدن أراد أن يدأتي بالنسدكين فدي سدفرين المسدألة  ؛لمن لم يسدق الهددر وو يندور أن يدأتي بالنسدكين فدي سدفرين
هدو  ،وأحا مرة واحدة في عمرر  ،لن أزيد عل  الواجب سأعتمر مرة واحدة في عمرر  :  يقوامفترضة في شخ

 ؟أو األفضو أن أنشيء للعمرة سدفر مسدتقو وللحدا سدفر مسدتقو ،األفضو أن أتمتم و تي بالنسكين في سفر واحد
مدا هدي المسدألة  ،  الصدورةاإلفراد أفضدو اتفاقدًا فدي هدذ ،هذ  الصورة هي التي يرد شيخ اإلسالم أنها أفضو اتفاقاً 

وهدو  ،اإلفدراد أفضدو :نقوا ،وأعتمر مرة واحدة ،أحا مرة واحدة ،لن  تي بأكثر من الواجب أبداً  :في شخ  يقوا
لكدن الدذر يريدد أن  ؛ألنك تريد تأتي بسفر مستقو للحا وسدفر مسدتقو للعمدرة اوتفاقالذر نقو عليه شيخ اإلسالم 

نك تأتي بنسدكين أفضدو مدن أن تدأتي بنسدك واحدد والدذر سداق الهددر يتعدين يكرر في عمر  نقوا التمتم أفضو أل
عليده الصدالة -في حقه القران ألنه لن يحو قبو أن يبل  الهدر محلده يدوم النحدر فدال بدد أن يقدرن كمدا فعدو النبدي 

  .-والسالم
ق وقصدر كو الحدو بمعند  أنده  ذا أهدو بعمدرة ثدم طداف وسدع  وحلد ،حو الحو "فأما من أهو بعمرة فحو"

هدو لده أن يرجدم  لد  بلدد   ،حو الحو كلده ،له أن يجامم زوجته ،حت  النساء المحظوراتله أن يأتي ما شاء من 



و  :ثدم قداا ،يعندي شدخ  جداء وأحدرم بدالحا أو أحدرم قدارن  ،وو يحا أو ليس لده ذلدك؟ لده ذلدك مدا لدم يكدن حيلدة
أنددا بالخيددار  :ثددم لمددا حددو مددن هددذ  العمددرة قدداا ،ةالعمر بددأمددر أصددحابه أن يحلددوا  -عليدده الصددالة والسددالم-الرسددوا 

و يددا أخددي أنددت تتحايددو إلسددقا  مددا  :نقددوا ،وفددي نيتدده أن يصددنم هددذا ،والحددا مددا بعددد دخلددت فيدده ،العمددرة وانتهددت
فلمدا فدرغ مدن  ًا،وأحرم بالعمرة متمتعهذ  السنة، لكن ابتداء جار في نيته أن يحا  ؛وقد أمرت بإتمامه ،دخلت فيه

ذكددر  ؟مددا الددذر يلزمدده بددالحا ولددم يدددخو فيدده ،أو وجددد ظددرف فددي بلددد  يتطلددب رجوعدده ،الزحددام الشددديد أعمالهددا رأد
ن وجدد  ،يعندي فدي المدذهب لوجدود اورتبدا  بدين الحدا والعمدرة ،صاحب اإلنصاف أنه و يجوز له ذلك بال ندزاع وا 

وم هددر التمتدم سدببه اإلحدرام بدالعمرة لدز  ،لكن اورتبا  قاةم بدليو أن لدزوم الهددر سدببه اإلحدرام بدالعمرة ؛اونفكاك
ن كدان هنداك فاصدو يفصدو بينهمدا  ،هذا سدبب الوجدود فهنداك ارتبدا  بدين الحدا والعمدرة ،التي ينور بعدها الحا وا 

مددا الددذر يلزمدده بنسددك  ن لددم يدددخو  ،واألكثددر وهددو المفتدد  بدده اسن أندده و يلزمدده مددا دام حددو الحددو كلدده ،فصددو تددام
 .؟فيه

وأمدا مدن أهدو بحدا يعندي  ،عرفنا أنه الحو كدو الحدو "فأما من أهو بعمرة فحو": -ارضي هللا عنه-تقوا 
أمدا المدانم بالنسدبة للقدارن فمعدروف  ،مفرد أو جمم الحا والعمرة يعني قدرن بينهمدا فلدم يحدو حتد  كدان يدوم النحدر

لحا يوم العيد هو يتصور ألن أعماا ا ؛وأما بالنسبة للمفرد فإنه لم يأت بما يتحلو به ،أنه حت  يبل  الهدر محله
يعنددي بددالمعن  الخددا  أمددا المعندد  العددام الددذر يشددمو  ؟يتصددور تمتددم مددم سددوق الهدددر ؟التمتددم مددم سددوق الهدددر

الحدا والعمدرة ألنه لن يحو بدين  ؛لكن بالمعن  الخا  يتمتم مم سوق الهدر ممكن ؛القران القران نوع من التمتم
ولددن يقصددر شدديةًا مددن شددعر  بالنسددبة للعمددرة حتدد  يددأتي  ،العمددرة لددن يددتمكن مددن الحددو مددن حتدد  يبلدد  الهدددر محلدده،

ثم يستمر في  حرامده  لد   ،أنه يأتي بعمرة مفردة يطوف ويسع  :قد يقوا قاةو ،الذر هو وقت نحر الهدر ه،وقت
 ألن القارن و يلزمه ،وبهذا يختلف فعله عن فعو القارن  ،ثم يطوف ويسع  يوم العيد للحا ،أن يبل  الهدر محله

عليده -ومدا أمدر بده النبدي  ،ألنده لدم يحصدو لده مدا يميدز التمتدم ؛هو في الصورة قارن شاء أم أب  ، و سعي واحد
-النبدي  :قداا ،شخ  ما سداق الهددر فأهدو قارنداً  ،أهو بالقران ولم يسق الهدر ،من الحو كله -الصالة والسالم

-بدأن يقلدب اإلحدرام  لد  عمدرة كمدا أمدر النبدي  هدو يلدزم ،وأندا مدا سدقت الهددر ،حدا قارنداً  -عليه الصالة والسالم
 ،ليكدون متمتعداً  ؛مدنهم مدن يدرد وجدوب قلدب اإلحدرام  لد  عمدرة ؟لدزمهدو ي   ؟أصدحابه بدذلك -عليه الصدالة والسدالم
بدددو قلدددب النيدددة  ،و يجدددوز :ومدددنهم مدددن يقدددوا ،وأكدددد علددديهم ،أصدددحابه -عليددده الصدددالة والسدددالم-وبهدددذا أمدددر النبدددي 

ولديس ألحددهم بعددهم لمداذا؟ ألنهدم كدانوا يدرون  -عليده الصدالة والسدالم-أمدرهم النبدي  ،باإلحرام خا  بالصحابة
أن يجتددث هددذا الددزعم وهددذا  -عليدده الصددالة والسددالم-فددأراد النبددي  ،أن العمددرة فددي أشددهر الحددا مددن أفجددر الفجددور

فيده رد  ،فيده عمدرة يعندي القدران ،فأمرهم بالعمرة في أشهر الحا عمرة مستقلة في أشهر الحدا ،التصور من جذور 
أنده خدال  مدا دامدوا قدارنين اعتمدروا مدم  :لدو قيدو مدثالً  ،لكن ما يكفي ألنها ليست بعمرة مستقلة ؛عل  هذا القوا

والعمدددرة  ،وو وجدددود لهدددا ،هدددذ  عمدددرة داخلدددة فدددي الحدددا ،وً اسدددتقاليثبدددت تبعدددًا أمدددا و يثبدددت  :الحدددا يقدددوا قاةدددو مدددثالً 
 ؛أمددرهم أن يعتمددروا عمددرة مسددتقلة -عليدده الصددالة والسددالم-يددا أخددي النبددي و  :نقددوا ،المسددتقلة مددن أفجددر الفجددور

 ،األكثدر علد  خصوصديته ؟لكدن هدو هدذا خدا  للصدحابة أم يصدوغ لمدن بعددهم ؛ليجتثوا هذا التصور من جذور 
والمعدروف عندد الحنابلدة وعندد جمدم مدن أهدو العلدم مدن  ،ولزمه  تمامه ،وأن من أحرم بشيء لزمه أن يستمر عليه



أحددرم  ،لكددن مددا ينددزا ؛لإلنسددان أن يقلددب نسددكه مددن األدندد   لدد  األعلدد  ،و التحقيددق أن ذلددك  لدد  قيددام السدداعةأهدد
و، يلزمدك القدران عندد  :نقدوا ،أندا بدأفرد :أحرم قدارن يقدوا ،و، يلزمك التمتم :نقوا ،و أنا بحا فقط :متمتم يقوا

 يغير النية. ،و بأسلكن ينتقو  ل  األعل   ؛من يرجح القران عل  اإلفراد وهكذا
 ........طالب:

 ما فيه  شكاا. ،حت  لو كان ناور من األصو اإلحرام بالحا من مكةمن مكة، يحرم  ؟يحرم في الحا
  باب اإلحرام وما يتعلق به:

إال مللن عنللد  -صلللى   علالله وسلللم-مللا أ للم رسللول   "قللال:  -مللارضللي   عنه-عللن ابللن عمللر 
 .[متفق عليه] "المسجد

: والمددراد بدداإلحرام نيددة الدددخوا فددي النسددك :بدداب اإلحددرام ومددا يتعلددق بدده -رحمدده هللا تعددال -ا الم لددف يقددو 
أن مددن  :و ركددن مددن أركددان الحددا؟ ركددن يعنددي حينمددا يقددوا العلمدداءا  يجبددر بدددم و ونيددة الدددخوا فددي النسددك واجددب 

ألن عمليدة  ؛لددخوا فدي النسدكتجاوز الميقدات مدن دون  حدرام يجبدر بددم و يريددون بدذلك أن هدذا يغندي عدن نيدة ا
و يصح  و به طيب نية الدخوا في النسك مصنف عند أهو العلم مدن  ،الدخوا في النسك ركن من أركان الحا

 يعني نية الدخوا في الصالة؟ ؟و ركنا  نعم شر  و  ؟الشرو  أو من األركان
 مرط. طالب:

و شر ؟ بالنسبة للصالة ركن و   ا 
 مرط.  طالب:

و ركن؟ ا  شر  و  ؟نية الدخوا في الصيام ؟نية الدخو في الصالة ؟نية الدخوا في النسكوبالنسبة للحا؟ 
عندك شرو  الصالة التسعة أليس بآخرها النية؟ اسن أنا أناقشكم حوا ما يكتبه أهو العلم في األركان والشدرو ، 

مددن  ،نيددة هددذا  خددر شدديءاسددتقباا القبلددة وال ،مددن شددرو  الصددالة ؟النيددة فددي الصددالة مددن شددروطها أو مددن أركانهددا
، هددو اإلحددرام :أركددان الحددا أربعددة أو كددم؟ أولهددا :وفددي الحددا جعلوهددا مددن الشددرو  أو مددن األركددان؟ قدالوا ،الشدرو 

 لماذا صارت هنا ركن وهناك شر ؟  ،دون اإلحرام من الميقات أو نية الدخوا في النسك؟ نية الدخواير ي
 ........طالب:

نويت أن  :لو قاا ،وو في الحا بدعة ،تلف  بالنية بدعة، الف  وو شيء أبدوو يتل ،و ما له عالقة التلف 
 لبيك حجة ما فيه  شكاا. ،لكن لبيك عمرة ؛أحا بدعة

 ........طالب:
 ؟و جزء في الحاا  جزء في الصالة و 

 ........طالب:
 طيب. ؟نعم كيف
 ........طالب:

 ،وفي الحا من األركدان ،ي الصالة من الشرو ما يلزم من وجودها وجود، اسن نتفق عل  أنه جعلوها ف
مفدروغ منده هدذا هدذا شديء  ؟ولماذا جعلوها مدن الشدرو  ومعدروف أن الشدر  خدارج الماهيدة والدركن داخدو الماهيدة



ركددن،  :والجمهددور يقولددون  ،شددر  :هددو هددي شددر  أم ركددن؟ الحنفيددة يقولددون  ،تعرضددنا لدده فددي مسددألة تكبيددرة اإلحددرام
جعلوهدا بالنسدبة للصدالة  ،تقصدد هدذ  العبدادة تقصدد الددخوا فيهدا ،النية القصد ،واحد كيف جعلوا النية وهي شيء
 فيه جواب؟ ؟شر  وبالنسبة للحا ركن

 ........طالب:
لددو نددود الدددخوا فددي النسددك  ،لددو أحددرم بثيابدده ،مددا فيدده ارتبددا  ،و مددا فيدده ارتبددا  بددين النيددة ولددبس اإلحددرام

 بثيابه.
 ........طالب:

و قبددوو  ،ينددور قبددو دخددوا الوقددت ،دطيددب والصددالة بعيدد ينددور  ،هددو ببيتدده ينددور الصددالةو  ،يجددي للمسددجد ا 
 الدخوا في الصالة؟ 

 ........طالب:
 .؟تكلف شيءهي النية كثرة تكرار الصالة 

 ........طالب:
 هللا أكبر، نعم :بمثابة قولك في الصالة ،لبيك حجاً  ،لبيك عمرة ،أنت افترض التلبية بمثابة التكبير

 ........:طالب
 ،لكددن قبددو تكبيددرة اإلحددرام لددو أجددو الصددالة ؛نددود أن يصددلي ؟يعنددي قبددو أن يكبددر مددا يلزمدده ؟وفددي الصددالة

مددا  ،أريدد أتوضدأ وأصدلي معدك جماعدة :أو ندود الددخوا فدي النسدك فسددمم واحدد قداا ،خمدس دقداةق : سدأنتظرقداا
 يلزمه.

 ........طالب:
بينمدا نيدة الصدالة وقصدد الصدالة  ،ه فدي النسدك شدرع فيدهأنده بنيتداألخ و هو أقرب ما يقاا مثدو مدا ذكدر 

عددن  ذنددك أريددد أتوضددأ مددن أجددو أن نصددلي  :ثددم قدداا واحددد ،يريددد يصددف ندداور للدددخوا فددي الصددالة.... لددو مثددو 
بالنيدة باشدر  ؟ هو في الحا باشدر العمدو بدخولده،يلزم أن يدخو في صالته فور النية ؟ما المانم ،جماعة وينتظر

  .بالنسبة للحا بمثابة تكبيرة اإلحرام بالنسبة للصالة لكن النية ؛العمو
 ........طالب:

قبدو وصدوله  ،لكدن قبدو دخولده الميقدات لده أن يرجدم ؛ما بعد نود هو طالم من بيته من الدمام يريد يحدا
  .هذ  ليست بنية ،النية من بيته  ل  الدخوا هذ  ليست شيء ، ل  الميقات ودخوله النسك له أن يرجم

-عددن ابددن عمددر  ،عرفنددا أن المددراد بدداإلحرام نيددة الدددخوا فددي النسددك :بدداب اإلحددرام ومددا يتعلددق بدده :يقددوا
يقدوا ابدن عمدر  " و مدن عندد المسدجد -صدل  هللا عليده وسدلم-ما أهدو رسدوا هللا " :قاا -رضي هللا تعال  عنهما
بيدددا كم هدذ  التددي " :ن عمدريقددوا ابد ،أحددرم مدن البيدداء -عليدده الصدالة والسدالم-أن النبدي  :هدذا رد علد  مددن قداا

 -صدل  هللا عليده وسدلم-وأنده أحدرم منهدا مدا أهدو رسدوا هللا  -صل  هللا عليه وسدلم-تكذبون فيها عل  رسوا هللا 
وجداء عنده  ،أنه أحرم فدي المسدجد بعدد فرا ده مدن الصدالة -عليه الصالة والسالم-جاء عنه  " و من عند المسجد

عليده الصدالة -وجداء عنده  ،هدو ورفدم صدوته بالتلبيدة حينمدا اسدتقلت بده دابتدهأنه أحرم وأ  -عليه الصالة والسالم-



عليدده الصددالة -وفيدده جمددم بددين هددذ  الروايددات كلهددا أن النبددي  ،فددي حددديث ابددن عبدداس ،أندده أهددو بالبيددداء -والسددالم
ا هدو رفدم واإلهدال ،فمدن سدمعه يهدو ،وحينمدا عدال علد  البيدداء ،وحينما استقلت به دابتده ،أهو بالمسجد -والسالم

يهددو ويرفددم  -عليدده الصددالة والسددالم-مددن سددمعه و  ،هددو بالمسددجد :الصددوت بالتلبيددة مددن سددمعه يهددو بالمسددجد قدداا
-أهدو  :مدن سدمعه يلبدي بالبيدداء قدااو  ،أهدو حينمدا اسدتقلت بده دابتده :صوته بالتلبية حينما اسدتقلت بده دابتده قداا

وفدي حدديث ابدن  ،كدو يدذكر مدا سدمم ،و مدن ذاك كدذبو  ،وو يلدزم مدن هدذا كدذب ،بالبيداء -عليه الصالة والسالم
 :صل  الركعتين فأهو بالنسك لما استقلت به دابته واقفدة قداا ،كو يذكر ما سمم ،عباس هذا توفيق بين الروايات

وابدن عبداس  ،وو اخدتالف ،وكو يذكر مدا سدمم ،ولما عال عل  البيداء أهو بالنسك ،أهو بالنسك ،لبيك اللهم لبيك
صدل  هللا عليده -هذا الحديث عند أبي داود والحاكم أنه  -عليه الصالة والسالم-هذا قريب من النبي حينما ذكر 

فلمددا  ،فسددمم ذلددك قددوم فحفظددو  ،المددا صددل  فددي مسددجد ذر الحليفددة ركعتددين أهددو بددالحا حددين فددرغ منهمدد -وسددلم
 ،وهكدذا حينمدا عدال علد  البيدداء ،استقرت به راحلته أهو وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا  هالله بالمسجد فحفظو  وروو 

صدل  هللا -مدا أهدو رسدوا هللا " ،وكلهدا صدحيحة ،كالم ابن عباس فيه جمم من الروايات ،وهذا الكالم كالم حسن
يعندي  ،القوا بأنه أخدر اإلهدالا -رضي هللا تعال  عنهما-وبهذا يرد ابن عمر  " و من عند المسجد -عليه وسلم

أحد مدا  : أن فيهو نقوا ،يعني طردًا لهذا ،أهو لما دخو مكة -الصالة والسالم عليه-أن النبي  :لقاةو أن يقوا
غفيدرة قدد يخفد  الع و نعدم الجمد ،خدال  ،أحدد يهدو  و لمدا دخدو مكدة، مدا فدي -عليه الصالة والسالم-سمم النبي 

وو يتصدور  ،خو مكدةلكن ما يخف  علديهم الثالثدة والرابعدة والعاشدرة  لد  أن يدد ؛عليهم اإلهالا أوا مرة وثاني مرة
 واإلهالا هو رفم الصوت. ،ألنه مأمور برفم الصوت ؛مثو هذا

أتاني )) :قال -صلى   علاه وسلم-أن رسول    -رضي   عنه-وعن خالد بن الساشب عن أباه 
 .[روا  الخمسة وصححه الترمذر وابن حبان] ((جبريم فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإل الل

 -صدل  هللا عليده وسدلم-أن رسوا هللا  -رضي هللا تعال  عنهما-وعن خالد بن الساةب عن أبيه  :يقوا
عليده -يعندي هدو النبدي  ؟مدر بداألمر بالشديء هدو هدو أمدر بده أو وهندا األ ((أتاني جبريو فأمرني أن  مر)) :قاا

يعندي  ؟ابه أن يرفعدوا أصدواتهم بالتلبيدةبأن يرفم صوته بالتلبية أو مأمور بأن يأمر أصحمأمور  -الصالة والسالم
قددو  :لنفتددرض مددثاًل أن زيدددًا مددن الندداس قدداا وبندده األكبددر ))مددروا أوودكددم بالصددالة لسددبم((األمددر بدداألمر بالشدديء 

لكن األمر  ؛األمر بالتبلي  يتناوا األكبر ،هو هذا أمر يتناوا األخ األكبر أو خا  باألصغر ،يفعو كذا :ألخيك
 ،قو لبكر ينام مبكر :يعني  ذا قاا زيد وبنه عمرو ،تصور المسألةونلنفهم  ؟و ما يتناواا  ا األكبر و بالتنفيذ يتناو 

أو أمر بتبلي  ابنه األصغر أن ينام مبكرًا لكن ما يتناوا الثاني  اً هو هذا أمر من األب لالبن األكبر أن ينام مبكر 
يعندي األمدر بداألمر  ،تناولده األمدر بالتنفيدذتبلي  واألصغر ييتناوله األمر باليعني األكبر  ؟أن ينام مبكر مثو أخو 

مثددو مددا  ؟األمددر بدداألمر بالشدديء هددو هددو أمددر بدده أو أمددر بتبليغدده فقددط ،بالشدديء هددذ  مسددألة خالفيددة فددي األصددوا
عليده أن يرفدم  -عليده الصدالة والسدالم-لنبدي ا :هدو نقدوا ((أتداني جبريدو فدأمرني أن  مدر أصدحابي))عندنا اسن 
ن شداء خفدض أنعليه  :أو نقوا ،لتلبيةصوته با عليده -النبدي  :أو نقدوا ،يأمر أصحابه وهدو حدر  ن شداء رفدم وا 

 ؟ ا فدالن هدو يتنداوا فدالن نفسده :يعندي  ذا قيدو ،وهو القدوة واألسوة أولد  مدن ينفدذ هدذا األمدر -الصالة والسالم
لنللوا آَل : -جددو وعددال-يعنددي حينمددا قدداا هللا  ،نكثددر مددن التنظيددر عالشددان تفهددم المسددألة للاَعلن َأْدخه للومن السق }َوَيللْوَم َتقن



ألنهدم بده  ؛يتناولده مدن بداب أولد  ؟و مدا يتناولدها  هدو هدذا يتنداوا فرعدون و  [( سدورة  دافر61)] فهْرَعلْوَن َأَملدق اْلَعلَلابه 
 نكبوا.

علد  هذ  مجموعة من الكتدب وزعهدا  ،يا فالن واحد من المشايخ عند  طالب :لو قيو ،نأتي مسألة ثانية
 و الشدديخ مددا عنددد  نسددخة لدده أن يأخددذ أو ،عندددك ماةددة طالددب هددذ  نسددخ كثيددرة جدددًا وزعهددا علدد  الطددالب ،طالبددك
أن تأخذ نسخة أو نقوا بأنك أنت أول  من طالبك  :هو نقوا ،وزعها عل  طالبك ،؟ الموصي قاا للطالبيأخذ

 لته للمحتاج من طالب فالن الشيخ نفسه  :أنت افترض أوص  فالن من الناس عند  وقف قاا ؟خا  بطالبك
 ؛يعني هذا في السوء وهذا في الخير م،يعني مثو ما قلنا في  ا فرعون فهو أول  منه ؟و ما يأخذا  محتاج يأخذ و 

أمدددر  جبريدددو أن يدددأمر  -عليددده الصدددالة والسدددالم-ولدددذا عنددددنا النبدددي  ،تنظيدددر بحيدددث نقدددرب هدددذا مدددن هدددذاهدددذا لكدددن 
فدإذا أمدر  ،أولد  مدن يفعدو الخيدر -عليده الصدالة والسدالم-والنبي  ،ذا األمر أمر بخيروننظر  ل  أن ه ،أصحابه

أولد  مدن يفعدو وأولد  مدن يبدادر  -عليده الصدالة والسدالم-فالنبي  ،أصحابه أن يرفعوا أصحابهم بالتلبية باإلهالا
يددا فددالن وبندده  :لددو قدداا األب ،وقددد تدددا القددراةن  لدد  أن المددأمور بددالتبلي  و يتناولدده األمددر ، لدد  امتثدداا هددذا األمددر

وممددا  ،لكدن لددو كدان أمدر ممدا يطلبده الوالدد ؛يروحدون كلهدم يشدترون خبدز ،خبدز مددثالً  األكبدر قدو لفدالن يحضدر لندا
و مددا  ،لدده أن يدددخن ،أن هددذا األمددر مددا يتندداوا األكبددر :هددو نقددوا ،فددالن قددو لفددالن و يدددخن يددا ،يحددرم فعلدده مددثالً 

 ،وقددد تدددا القدراةن علدد  عدمدده ،علدد   رادة المددأمور بدالتبلي  كددإرادة المددأمور بالتنفيدذ نعدم قددد تدددا القدراةن ،نقدوا هددذا
 ولذا األصوليون اختلفوا في تقرير هذ  المسألة.

 ........طالب:
عليده الصدالة -والنبدي  ،لكدن فدي مثدو هدذا يتناولده باعتبدار أنده فعدو خيدر ؛المسألة خالفيدة بدين أهدو العلدم

وجدداء فددي  ،فكددانوا يرفعددون أصددواتهم حتدد  تددبح أصددواتهم ،الصددحابة امتثلددوا ذلددك ،خيددرأولدد  مددن يفعددو ال -والسددالم
فدالعا  ((العدا والدثا)) :فقداا ؟أر ألحا أفضدو ،عن أفضو الحاسةو  -عليه الصالة والسالم-الحديث أن النبي 

ن كدان  ،فضدوأول  من يفعدو هدذا األ -عليه الصالة والسالم-فإذا كان أفضو فالنبي  ،هو رفم الصوت بالتلبية وا 
يعندي أهدو العلدم  ،لكدن فدي موطنده فدي مثدو هدذا ممددو  ؛األصو أن رفم الصوت في الجملة لديس بممددو  عمومداً 

يره : -جو وعال-قرروا في التفسير عند قوله  أنه و يمد  أحد  [( سورة لقمدان91)] }إهنق َأنَكَر اْلَْصَوا ه َلَصْو ن اْلَحمه
}إهنق َأنَكلَر اْلَْصلَوا ه : -جدو وعدال-لرفدق واللدين ورفدم الصدوت هدذا كمدا قداا هللا ألن األصو الهدون وا ؛بقوة صوته

يللره  لكددن أحيانددًا األمددر الشددرعي يتطلددب رفددم الصددوت شدديخ عنددد  ألددف طالددب هددو  [( سددورة لقمددان91)] َلَصللْو ن اْلَحمه
وته ألن أنكدددر األفضدددو بحقددده أن يخفدددض صددد :معدددروف بهدوةددده ورزانتددده وو عندددد  مكبدددرات وو عندددد شددديء نقدددوا

وو يعني أن رفم الصوت  ،أو م ذن يحتاج أن يبل  الناس باألذان مطلوب يرفم صوته ،األصوات صوت الحمير
-وذكدر عدن العبداس أن صدوته يبلد  تسدعة فراسدخ  ،و لكن  ذا احتيا  ليه صار األولد  ،في كو مقام هو األول 

 ،رفدم الصدوت هدو المطلدوب ،ن اللين والرفدق وقوا: أصود أن مثو هذ  العبادة ما نالمق -وأرضا  رضي هللا عنه
هدو رفدم الصدوت  :والعدا ((العدا والدثا)) :قداا ؟أر الحا أفضدو -عليه الصالة والسالم-ولذا جاء لما سةو عنه 

 نحر الهدر والبدن. :والثا ،بالتلبية
 بسم   الرحمن الرحام 



، نبينلا محملد وعللى آلله وصلحبه أجمعلين ،ينوالصال  والسالم على خاتم النبي ،الحمد هلل رب العالمين
وعلن زيلد بلن ثابل   ،في ضمن باب اإلحرام وما يتعلق بله -رحمه  -بن حجر افقد قال اإلمام الحافظ  وبعد:
 .[روا  الترمذر وحسنه] "تجرد إل الله واغتسم -صلى   علاه وسلم-أن النبي " :-رضي   عنه-

عليه الصدالة -أن النبي " :-رضي هللا تعال  عنه-وعن زيد بن ثابت  :-رحمه هللا تعال -يقوا الم لف 
والغالددب أن مددا يددأتي مددن قبددو  ،أندده حسددن  ريددب :وقدداا ،روا  الترمددذر وحسددنه "تجددرد إلهاللدده وا تسددو -والسددالم

لكندده بطرقدده يرتقددي  لدد   ؛ولددوو أن لدده مددا يشددهد لدده لحكددم بضددعفه ،الترمددذر بهددذا الحكددم أندده و يسددلم مددن ضددعف
ومدن وزم او تسداا  ،ويلدبس مالبدس اإلحدرام ،مدن أراد أن يددخو فدي النسدك يسدتحب لده أن يغتسدو ،ن بغير الحس

 ؛و يدتم لده  و بدالتجرد ،وو يدتم الواجدب  و بهدذا ، ذا تجرد من ثيابه التدي و يجدوز لده لبسدها ،التجرد مم اوستتار
وو يدتم لده تدرك  ،ا علد  مدا سديأتي فدي الحدديث الالحدقهدذ ،ألنه و يلبس المحرم القمي  وو العماةم وو السراويو

يعندي المعتدرف عنددهم  ،لكن لو افترضنا أن شخصًا لباسه في حله هو لباسه في  حرامده ؛هذ  األمور  و بالتجرد
هددو يلزمدده أن  ،وأراد أن يدددخو فددي النسددك ،فددي بلدددهم أنهددم بدداإلزار والددرداء طددوا العددام سددفرًا وحضددرًا هددذا لباسددهم

ن لم يكدن علد  التجدرد كامدو ،ن أراد او تساا من وزمه التجرديتجرد   -تجدرد النبدي  ،لكدن هدذ  حكايدة واقدم ؛وا 
لكدن لدو  ؛وا تسدو واو تسداا سدنة ،وخلم مالبسده التدي و يجدوز لده أن يلبسدها فدي  حرامده -عليه الصالة والسالم

 ،جرد وو شيءو أت ، وو أريد او تساا الجو بارد :وقاا ،كان لباسه مناسب لإلحرام مما يصح لبسه في اإلحرام
 ترك السنة. :نقوا

سشم ما يللب  المحلرم ملن  -صلى   علاه وسلم-أن رسول    -ما  عنهرضي -وعن ابن عمر 
إال أحللد ال يجللد  ،وال الخ للا  ،وال البللران  ،وال السللراواال  ،وال العمللاشم ،ال تلبسللوا القمللص)) :فقللال ؟الثاللاب

وال  ،وال تلبسللوا مللليشا  مللن الثالللاب مسلله الزع لللران ،ولاقطعهمللا أسللل م مللن ال عبلللين ،  الخ لللينالنعلللين فليلللب
 والل ظ لمسلم. ،مت ق علاه الور ((

صددل  هللا عليدده -أن رسددوا هللا  -رضددي هللا تعددال  عنهمددا-وعددن ابددن عمددر " :-رحمدده هللا تعددال -يقددوا 
 ،يلدبس كدذا وكدذا :والجواب المطابق أن يقاا ،لمحرمس اا عما يلبسه ا ؟ما يلبس المحرم من الثياب :سةو -وسلم

يمكدن حصدر  والدذر  ،ألن الدذر و يلبسده المحدرم محصدور ؛فالجواب جداء بمدا و يلبسده المحدرم ،يلبس  زار ورداء
هو زيد ثقدة أو لديس بثقدة؟ وأردت  :فمثاًل لو قيو ،والجواب داةمًا يكون بالمحصور ،يلبسه المحرم و يمكن حصر 

لمداذا؟ أهدو العلدم  :قداا لدك ؟ يدر ثقدة :تقوا ؟لماذا :ثقة قاا لك :ألنك لو تقوا ؛أو تجرحه بكالم مقبواأن توثقه 
هدو  ،لديس بثقدة ألنده يشدرب الخمدر مدثالً  ،ألنه يفعو كدذا ؛فالن ليس بثقة :فأنت تقوا ،و يقبلون الجر   و مفسر

وو يسدرق وو يزندي وو يشدرك وو يفعدو  ،يدهزيد ليس بثقة يصوم ويصدلي ويزكدي ويحدا ويبدر والد :يحتاج أن تقوا
البدداقي علدد  األصددو أندده  ومعددروف أن ،لدديس بثقددة ألندده يشددرب الخمددر :أو تقددوا ،وو يتددرك  و أندده يشددرب الخمددر

نعدم  زار  :ويدقل ،يلدبس  زار ورداء :أمدا مدا و يمكدن حدد  لدو قداا ،نعم فأنت في جوابك تذكر ما يمكن حد  ؟مسلم
فجددداءك بمدددا  ،و مدددن أر ندددوع كدددانا  و  ،و أخضدددرا  و  ،و أبددديضا  و  ،و أحمدددرا  و  ،و أسدددودا  و  ،و رداء قطدددنا  و  ،صدددوف

مدا  ،ألن األصو اإلباحة ؛يعني األصو أن يسأا اإلنسان عما يمنم منه ،ويسم  باألسلوب الحكيم ،يمكن حصر 
ن األسددلوب وهددذا مدد ،فيكددون الجددواب بددالممنوع ،والممنددوع يمكددن حصددر  ،والمبددا  و يمكددن حصددر  ،عدددا ذلددك مبددا 



مددن  -عليدده الصددالة والسددالم-سددةو مددا يلبسدده المحددرم  ،الحكدديم أن يجدداب السدداةو بغيددر مددا سددأا ممددا هددو أهددم مندده
 ،فتحة يدخو منهدا الدرأس ،وله جيب ،وله أكمام ،البدن وهو مخيط عل  قدر ((القمي  والبسو ت)) :فقاا ،الثياب

لده  ،فدال يجدوز للمحدرم أن يغطدي رأسده ،و يلبسده المحدرم ،وهي ما يلف عل  الدرأس ((وو العماةم)) ،هذا القمي 
 :السدراويالت ((السدراويالت وو)) ،لكدن لديس لده أن يغطدي رأسده ؛بغيدر مدا اسدتثني، أن يغطي بدنده بغيدر القمدي 

السراويو معروف ما يلبس عل  النصف األسفو  ،جمعه سراويالت ،مفرد ؟و مفردا  السراويو جمم و  ،جمم سراويو
ن كان القصير جدًا يسم  التبان ،ويشمو الطويو والقصير ،معروفو هذا واضح  ،له كمانو  ،من البدن وجاء  ،وا 

من السراويو ما يسميه  ،ألنه نوع من السراويو ؛عن عاةشة أنها رخصت في لبس التبان لكن الجمهور عل  منعه
سدرواا  ،رواا مفتدو  مدا لده أكمدااسد ،ندوع مدن السدراويو ،و يدرهم النقبدة سديدةأهو العلم أهدو اللغدة كداألزهرر وابدن 

  .يدخو في المنم هنا، وهو نوع من السراويو يسمونه نقبة ،مفتو  بدون كرسي وو أكمام
فالعمدداةم  ،البددرانس أيضددًا تغطددي الددرأس كالعمامددة  و أنهددا ملتصددقة فددي القمددي  بددالثوب ((وو البددرانس))
 ((وو الخفداف)) ،ما ندر اسدتعماله ممدا يغطدي الدرأسو  ،والبرانس نادرة فن  عل  ما شاع استعماله ،كانت شاةعة

 و أحدد و يجدد النعلدين فليلدبس الخفدين وليقطعهمدا أسدفو مدن )) ،الذر يلبس عل  القدم مما يستر الكعبدين :الخف
فدي خطبتده المشدهورة التدي حضدرها الجمدوع  -عليده الصدالة والسدالم-والنبي  ،هذا الحديث قيو بالمدينة ((الكعبين
فشدخ  أراد أن يحدرم مدا وجدد نعلدين  ،قطدمالولدم يدذكر  ،بعرفدة ذكدر أن مدن و يجدد النعلدين يلدبس الخفدينالغفيدرة 

أو و يلزمده  ((فليلدبس الخفدين وليقطعهمدا أسدفو مدن الكعبدين))ومعه خفان هو يلزمه القطدم كمدا فدي هدذا الحدديث 
ولدديس فيدده  شددارة  لدد   ((يلددبس الخفددينفل))أطلددق فددي الحددديث المتددأخر  -عليدده الصددالة والسددالم-باعتبددار أن النبددي 

والتقييدد فيحمدو المطلدق  قطدالاإللذا اختلف العلماء هو مثو التعدارض فدي مثدو هدذين الحدديثين مدن بداب  ،القطم
فيحمدو المطلدق علد  المقيدد  ،الحدديث اسخدر مطلدق ،الحديث مقيد بالقطم حديث الباب ،فيلزم القطم ،عل  المقيد

 ،فداألكثر علد  أنده يلدزم القطدم ؟مدن بداب المتقددم والمتدأخر فيكدون المتدأخر ناسدخ :اأو نقدو  ،واتحد الحكم والسدبب
ومن أهو العلم كما معروف عدن اإلمدام  ،ألن الحكم واحد والسبب واحد ؛وهو مما يقتضيه قاعدة اإلطالق والتقييد

 ،لحجدداج مددن لددم يحضددرألندده حضددرها مددن ا ؛ألندده لددو كددان القطددم وزم للددزم بياندده بعرفددة ؛أحمددد أندده و يلددزم القطددم
ن األمدر بدالقطم منسدوخ فددا علد  أ ((يقطعهمدا أسدفو مدن الكعبدينلو )) :-عليه الصالة والسالم-حينما قاا النبي 

وو يجدوز تدأخير البيدان عدن  ،أن يبدينعليده  -عليه الصالة والسدالم-والنبي  ،نعم تم البيان في المدينة ،في عرفة
يكفدي مثدو هدذا  ؟لذر بينه في المدينة وحضر  جمم مدن الصدحابة ونقلدو هو يكفي مثو هذا البيان ا ،وقت الحاجة

 ؟ويغلددب علد  الظددن أن مدن لددم يبلغدده أكثدر ممددن بلغدده ،البيدان أو و بددد مدن البيددان لكددو مدن لددم يبلغده الخبددر األوا
اختلفدت ولدذا  ،الحديث الثداني بعرفدة متدأخر ولديس فيده أمدر بقطدم ،وفيه األمر بالقطم متقدم ،وعندنا حديث الباب

 ؟أنتوضددأ مددن لحددم الغددنم :يعنددي مثددو مدا يقدداا فددي لحددم اإلبددو ،مآخدذ أهددو العلددم ومسددالكهم بالنسددبة لهددذين الحددديثين
صدل  -الحديث اسخر كان  خر األمدرين مدن رسدوا هللا  ((نعم)) :قاا ؟أنتوضأ من لحم اإلبو (( ن شةت)) :قاا

 ؛أن ترك الوضوء ناسخ لألمر بالوضوء من لحم اإلبو :فهو نقوا ،ترك الوضوء مما مسته النار -هللا عليه وسلم
والتنصدي  علد  اإلبدو يددا  ،أن هذا بعمومه يتناوا اإلبو و ير اإلبو :أو نقوا ،كان  خر األمرين ،ألنه متأخر
وهندا تعددارض  طدالق وتقييدد مددم  ،فهنداك تعددارض عمدوم وخصدو  مدم تقدددم وتدأخر ،خدرج مددن العمدومعلد  أنده م



 ؟اسن الحنابلدة مداذا يقولدون بالنسدبة للحدم اإلبدو ؟واضدح ؟نا مدا بدين المسدألتين مدن وجده الشدبهعرف ،التقدم والتأخر
 ،خدا  وعدام ،-صدل  هللا عليده وسدلم-طيب لماذا ما عملوا بكونه  خر األمدرين مدن رسدوا هللا  ،ينقض الوضوء

 ،والتددأخر فيدده مسددألة البيددانألن هددذا فيدده  ضددافة  لدد  التقدددم  ؟لمدداذا مددا عملددوا بالمقيددد ،وهنددا مطلددق مقيددد ،صددحيح
مدا يلدزم  ،يكفدي :يعني لو كان العدد هو العددد مدا اختلدف قلندا ،المدينة كافي ،في وقته كاف   ين عل  وجه  وكونه ب  

عليده -لكدن لمدا حضدرة الجمدوع الغفيدرة التدي تحتداج  لد  بيدان وو بدين  ؛مدا يلدزم ،أن يكون الن  يبل  كو فرد فدرد
و بإمكان مثاًل شدافعي وو ا  و  ،ولهذا هو المرجح ،ه عدا عن الحكم األوا  ل  الثانيدا عل  أن -الصالة والسالم

وو عملدددتم بالمقيدددد  ،أندددتم عملددتم بالناسدددخ بعرفددة، م الحنابلدددة بمثددو هدددذا فددي مسدددألة لحدددم اإلبددولددز حنفددي وو مدددالكي ي
فدي تدرك  -الصدالة والسدالم عليده-ولم تعملوا باسخر مدن حالده  ،وعملتم بالمخص  بالنسبة للحم اإلبو ،بالمدينة

هدذا  ،وهدذا مطلدق ومقيدد ،هدذا عدام وخدا  ؟لماذا فرقتم بين هذا وهذا والمسألة متطابقدة ،الوضوء مما مسته النار
لكن يبق  أن المرجح لقوا الحنابلة في هذ  المسألة مسدألة  ؛يعني أن المسألة هذ  نظير تلك ،وهذا متقدم ،متأخر

عليده الصددالة -لكددن يبقد  أنده هندداك جمدوع  فيددرة تحتداج  لد  بيددان ولدم يبدين لهددا  البيدان حصدو البيددان فدي المديندة
ظداهر  ،واألكثر عل  أنه و بد من القطم عماًل بقاعددة المطلدق والمقيدد ،ولو كان مطلوبًا لبينه في وقته -والسالم

أن هددذا مسددألة البيددان  يعنددي الحنابلددة يدددعمون قددولهم بددأمور األوا ؟واسن تقطددم وو مددا تقطددم ؟و مددا هددو بظدداهرا  و 
ضداعة للمداا فكدو هدذ   ،وقدد نهد  عدن  ضداعة المداا ،التي أشرنا  ليها مم التدأخر يضداف  لد  ذلدك أنده  تدالف وا 

  .مما يرجح قوا الحنابلة
وو تلبسدوا ))الرجداا منهيدون عدن لدبس المزعفدر مدن الثيداب  ((وو تلبسوا من الثيداب شديةًا مسده الزعفدران))

ألن المحدرم ممندوع مدن  ؛ولو  رسه ونبتده طيدب الراةحدة معدروف ،للونه ولراةحته ((الزعفران من الثياب شيةًا مسه
عليده ثدوب بده و  -عليه الصالة والسالم-عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وجاء  ل  النبي طيب  ،الطيب وهذا منه
العلمدداء أجددابوا  ،و مددا يشدداءلمدداذا مددا أنكددر عليدده؟ المتددزوج يفعدد ،مددا أنكددر عليدده ،وو أنكددر عليدده ،ردع مددن الزعفددران

نمدا هدو بسدبب المعاشدرة ،هذا الزعفران الذر لحق بثوبه ليس مقصوداً  : أنبأجوبة منهم من قاا والمدرأة تتزعفدر  ،وا 
وو يجدوز للرجدو  ،المقصدود أن النهدي عدن الثدوب المزعفدر معدروف ،ألن الظدرف مدا هدو بعدادر ؛ينز وتتصنم وتتد

لمددا ينهدد  عندده فددي حدداا اإلحددالا  ضددافة  لدد  أن  ،هنددا فددي حدداا اإلحددرام وي كددد عليدده ،أن يلددبس الثددوب المزعفددر
 راةحته طيبة.
 ........طالب:

  .واألحمر أشد ،كو اللونين ،وفيه الزعفران ،فيه المعصفر
 ........طالب:

هددذا عنددد الندداس يسددمونه  ،أصددفر وو أيدد ؟ أصددفر عرفدداً  ؟األصددفر الغددامق مددو بالفدداتح، و  تسددمي هددذا
 بأصفر.لكن مو  ؛أصفر

إلحرامه قبم أن  -صلى   علاه وسلم-كن  أطيب رسول   " :قال  -ارضي   عنه-وعن عاشمل 
 .[متفق عليه] "ولحله قبم أن اطو  بالبي  ،احرم



صدل  -كنت أطيب رسوا هللا " :قالت -ارضي هللا عنه-وعن عاةشة  :-رحمه هللا تعال -يقوا الم لف 
كنددت أرد وبددي  " -عليدده الصددالة والسددالم-ويسددتمر الطيددب فددي مفرقدده  "أن يحددرمإلحرامدده قبددو  -هللا عليدده وسددلم

في الرأس و في  ،ويستمر الطيب في البدن ،هذا قبو اإلحرام "-صل  هللا عليه وسلم-المسك في رأس رسوا هللا 
يغسدو مدا  ،بالطيدب أن يغسدو الجبدة من أراد العمرة وهو متضدمخ -عليه الصالة والسالم-ولذا أمر النبي  ،الثوب

-ويسيو الطيدب علد  وجدوههن ويدراهن النبدي  ،كن يتطيبن -عليه الصالة والسالم-ونساء   ،لحق بثوبه إلحرامه
ثدم  ،لكن لو حك رأسه ولصق به الطيب ؛فكونه ينتقو من مكان  ل   خر بنفسه ،وو ينكر -عليه الصالة والسالم

كونه ينتقدو يتسدرب هدذا شديء  ،ر نقله ما انتقو بنفسهو ما عليه شيء؟ هو الذا  و بدنه عليه شيء و ا  حك وجهه و 
لكن كون اإلنسان ينقله من مكان  لد   خدر محظدور مدن  ؛ون  عليه في حديث أمهات الم منين ،ما فيه  شكاا

ألن بعدض النداس مدا  ؟هو من األول  واألحو  أن يترك الطيب لةال ينقله من  يدر أن يشدعر ،محظورات اإلحرام
 .. أن.. وملزوم ،لزوم أن أتحككأنا م :يقوا ،يتطيب

 ،مدن بدداب اوحتيددا  أندا وهللا مددا أقدددر يتحكدك الواحددد يمددين ويسددار :بعدض الندداس يقددوا :يقددوا ؟نعدم كيددف
وهددو و يشددعر فمثددو هددذا اوحتيددا  ينفددم نعددم؟ أنددت افتددرض الطيددب دهددن عددود مددثاًل  ،وينقلدده مددن مكددان  لدد   خددر

ذا حك رأسه وصار ب ؟و ما تطيبا  تطيب و    ؟يد   ل  الثوبطيب وا 
 ........طالب:

األصددو  ،و األصددو بدداقي ، ذا نقلدده مددن مكددان  لدد   خددر مددن  يددر عمددد يسددتمر وو يزيلدده ، ذًا تلزمدده  زالتدده
لكدن يسدتديم  ؛المحدرم و يتطيدب ،ه وو يمندم مدن اسدتمرار ي عنددك شديء ابتدداء يمندم مدن ابتداةديعند ؟يسمونه أيد 

  .النكا لكن يستديم ، المحرم و ينكح و الطيب
 ........طالب:

كما لو تطيب ناسديًا  ،لكنه يلزمه  زالته ؛ ذا شعر معفو عنه ،لو نقله بنفسه من  ير أن يشعر لزمه  زالته
لديس مدن الدورع و مدن قبيدو وو مدن  ،فبعض الناس يتورع ويحتا  ويقوا وهذا ليس من الدورع بشديء ،يلزمه  زالته
ذا  ،يتطيدب ويحتدا  بقدد اإلمكدان ،وهدذ  سدنة -عليه الصالة والسدالم-لنبي األكمو أن يفعو ما فعله ا ،دبير أبداً  وا 

ذا نقله بنفسه  ل  موضم  خر يبادر بإزالته ،وقم شيء أو حصو شيء من  ير قصد معفو عنه   .وا 
كدو هدذ   ،وأيضدًا والنحدر ،الرمدي فقدط ؟بعدد أن يفعدو مداذا ((ولحله قبو أن يطدوف بالبيدت قبو أن يحرم))
وهددذا  "ولحلدده قبددو أن يطددوف بالبيددت" :وقبددو أن يحلددق لقالددت رولددو كددان طيبدده قبددو أن ينحدد ،ن يطددوففعلهددا قبددو أ

لكن الجمهور عل   عل  خالف فيما بينهم في  دخاا النحر ،ا به من يستدا بأن الحو و يحصو  و باثنينديست
  .يعني لو ترك النحر  ل   خر شيء ،ليس من أسباب التحلو ؛النحرأنه و يدخو 
 ........الب:ط

فعددو  ة،أو أربعدد ة ذا فعددو الددثالث ومددا نحددر، تددرك النحددر  خددر شدديء، نعددم اسن هددذا فعددو ثالثدد ؟نعددم كيددف
ألنهددم مددا علقددوا اإلحددالا  ؛يعنددي مقتضدد  كالمدده أندده يحددو ،مددا بقددي  و النحددر ،الرمددي والحلددق والطددواف والسددعي

لقلهن }َحتقلى َيْبلنلَ  الكن النصو  أليس فيها دولدة يعندي  ؛بالنحر يعندي هدذا مالده أثدر  [( سدورة البقدرة911)] ْلَهلْدين َمحه
 يعني الهدر و أثر له في الحو. ،الهدر ؟ما الذر يمنم القارن من أن يحو ؟في النصو 



 ........طالب:
 ،جمدرةالأوا مدا بددأ رمد   ،مداذا فعدو -عليه الصالة والسدالم-وفعله  ،يعني يجوز أن يحلق قبو أن ينحر

وجداء  ،ولديس منهدا نحدر الهددر ،المقصود أن األكثر عل  أنه و يتحلو  و بفعو اثنين مدن ثالثدة نعم طيب ...ثم
 "ولحلده قبدو أن يطدوف بالبيدت" :قالت نهاوهذا الحديث أل ،ما يدا عل  أن التحلو يحصو برمي جمرة العقبة فقط

يددا علد  أن مدا قبلده داخدو  فلكدن ارتبدا  الحدو بدالطواف وكونده قبدو الطدوا ؛يعني الطيب ارتباطه بالحدو واضدح
أندده و يحددو  و اسن العلمدداء اسددتنبطوا مددن هددذا الحددديث  ،انتبدده للعبددارات ،مددا قبلدده ،يعنددي قبددو الحددو ،فددي المنددم
علدد  أن  ،أن مددن رمدد  جمددرة العقبددة حددو لدده كددو شدديء" :ذر فيددهاسددتنبطوا مندده أيضددًا ضددعف الحددديث الدد ،بدداثنين

تطيدب  -ارضدي هللا عنهد-وعاةشة  ،حو مشرو  عل  أن يطوفال " نعميطوف قبو  روب الشمس من يوم العيد
يعنددي اسن رمدد  الجمددرة ولددبس ثيابدده مددا  ،يعنددي الحددو الم قددت ،قبددو أن يطددوف -عليدده الصددالة والسددالم-الرسددوا 

يعندي  ،هدو منصدو  الحدديث ،بدو هدو منصوصده ،هذا مقتضد  الحدديث ، روب الشمس ينزع الثيابطاف قبو 
مختلدف  أوًو حدديث ،الحدديث حكدم بشدذوذ  لمعارضدة هدذا الحدديث الصدحيح ،فدي الحدديثجاء األمر بندزع الثيداب 

 .القوا بأن  سناد  و بأس به معارض لهذا الحديثعل  لكن حت   ؛ضعفهفي صحته و 
 ........طالب:
وو يلزمه النحر باعتبار أن النحر جداء  ، ذا فعو اوثنين خال  رم  وحلق يحو ،مثو  ير  ؟القارن نعم 

ولدوو مثدو هدذا الدن  لكدان للنحدر  ((وو حدرج ))افعدو: يقدوا -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،ديمه وجاء تأخير تق
لقللهن أكبدر األثدر فددي الحدو  ْم َحتقللى َيْبلنللَ  اْلَهلْدين َمحه وَسلكن ون للوْا رن هددو هدو مكددان  :والمحدو [( سددورة البقدرة911)] }َواَل َتْحلهقن

ألن  ؛لدددو بسدددطناها تحتددداج  لددد  أوقدددات مدددا هدددو بوقدددت ،الدددذيوامسدددألة طويلدددة يعندددي  ؟أو وقدددت اإلحدددالا ،اإلحدددالا
جدواز تقديمده تدأخير  أنده يجدوز أن  ،قددم علد  شديءمدا  ،مقتض  النحر وتقديمه علد  الحلدق وتقديمده علد  الرمدي

ا أن  ذًا يجدوز لند ،حدر علد  الرمديويجدوز لندا أن نقددم الن ؟و يجوز لنا أن نرمدي قبدو الصدالةأ ،ننحر قبو الصالة
علد  خدالف بيدنهم فدي مسدألة  ،أن وقدت نحدر الهددر هدو وقدت األضدحية :أهو العلم قدالوالكن  ؛ننحر قبو الصالة

السدبب انعقدد  ألن ؛بعدض أهدو العلدم يقولدون يمكن قبو يوم العيد  ،قبو وقت نحر  ،التقديم في نحر الهدر معروف
 .وو يلزم وقت الوجوب

 ........طالب:
الجمهدور مدا  ؟ يدر مد ثر فدي الحدوهدو هدو مدن األعمداا المد ثرة فدي الحدو أو لكن  ؛هو من أعماا الحا

  منها.ما عدو   ،هو م ثر
 ........طالب:

لقهن القارن  ذا فعو اثنين يحو  ي  هو؟  وقدت بلد   ،وقدت حلولده [( سدورة البقدرة911)] }َحتقى َيْبلنَ  اْلَهْدين َمحه
 وأيضًا يتطيب  ذا أراد الطواف. ،ن أراد اإلحرام أن يتطيبفيستحب لم "ولحله قبو أن يطوف بالبيت" ،حلوله

 ........طالب:
 ؟هو عليه أضحية أو ليس عليه أضحية ،في الحاج عل  الخالف بينهم ،ما فيه شيء

 ........طالب:



  .البدن و الثوب ،البدن و الثوب ، يه
 ........طالب:

مدا عدرف عنده  و أنده  -عليده الصدالة والسدالم-ي ولدذلك النبد ،واألصو و ينتقدو للثدوب ،هو ينتقو للثوب
 فيمنم بقية البدن من أجو الثوب. ،لكن يبق  أن الثوب و ؛البدن أمر  سهو ،يطيب رأسه

))ال َيللنكح قللال:  -صلللى   علالله وسلللم-أن رسللول    -رضللي   عنلله-وعللن عثمللان بللن ع للان 
 .[روا  مسلم] وال يخطب(( ،وال يننكح ،المحرم

صل  هللا عليه -أن رسوا هللا  -رضي هللا تعال  عنه-وعن عثمان بن عفان  :-حمه هللا تعال ر -يقوا 
 ذًا نفدي ولديس  ؟و مرفدوعا  مجدزوم و  ؟و رفدما  عنددكم جدزم و  ،نفدي ؟و نهديا  نفدي و  ((المحدرمو يدنكح )) :قاا -وسلم
يعندي و يتدزوج  ((لمحدرم وو يدنكحو يدنكح ا)) ،بو هدو أبلد  مدن النهدي الصدريح ،ويراد من النفي هنا النهي ،بنهي
والنكدا  المنهدي  ،فالمحرم ممنوع من النكا  ،ما دام محرماً  ،و لنفسه وو لغير  ،وو يخطب ،وو يزوج  ير  ،بنفسه

و يدزوج  ،وو يدنكح أيضداً  ،فدال يعقدد وو يطدأ ،علد  انفدراد  مداناوا كدو واحدد منهويت ،عنه يتناوا العقد والو ء معاً 
عليده -جداء فدي الصدحيح مدن حدديث ابدن عبداس أن النبدي  ،و لده وو لغيدر  ،وو يخطدب امدرأة جديددة ، ير موليته

فالثابت عن ميمونة  -رضي هللا عنهما-لكن هذا وهم من ابن عباس  ؛تزوج ميمونة وهو محرم -الصالة والسالم
 ذا عقدد المحدرم علد   ،هو حدالاتزوجها و  -عليه الصالة والسالم-أن النبي وعن أبي رافم السفير بينهما  ،نفسها

و باطددو؟ ا  صددحيح و و باطددو؟ ا  العقددد صددحيح و  ،وتددم العقددد والعاقددد محددرم ،محددرموالخاطددب والسددفير  ،محرمددة مددثالً 
والشدهود  ،نعم أندت افتدرض األربعدة كلهدم محرمدون  ،والعاقد محرم ،والخاطب محرم ،والزوجة محرمة ،الزوج محرم

الزوج فقط محرم أو وهو يختلف هذا في كون  ،كو الشلة محرمون  ،حرمون كلهم م ،والولي محرم ،أيضًا محرمون 
فيه مخالفة لما جاء  ،أن العقد فيه مخالفة شرعيةالمقصود  ،ما يختلف الحكم ؟يختلف الحكم ؟الزوجة فقط محرمة
لدد  أو  يعنددي هددو النهددي يعددود  لدد  ذات العقددد  ؟العقددد تقتضددي بددبطالنلكددن هددو هددذ  المخالفددة  ؛فددي هددذا الحددديث

 شرطه أو يعود  ل  أمر خارج؟
 ........طالب:

معند  مقتضد   ،وو  لد  شدرطه ،و  ل  ذات المنهي عنده ،خارجالنهي يعود  ل  أمر ألن  ؛العقد صحيح
 القاعدة.

 ........طالب:
كو نهي يقتضي : من يقوا قوا عل  مقتض  ؟و يكفي العقد األواا  و العقد يلزم تجديد   ،الكالم في العقد

أن النهدي  :والدذر يقدوا ،فما حصو نكدا  أصداًل يحتداج  لد  عقدد جديدد ،والبطالن وعدم الصحة هذا باطو الفساد
بطددالن ألندده  ،أو الجمددم بددين األختددين ،مثددو نكددا  األخددت ، ذا عدداد  لدد  ذات المنهددي عنددهو يقتضددي الددبطالن  و 
  .عاد  ل  ذات المنهي عنه

 ........طالب:
 ؟اإلثم و بد منهالتحريم  ممالعقد و صحيح ا  باطو و  ؟ها 

 .ميخ منهي عن لا  النكاح في اإلحراماا طالب: 



بشدروطه العقدد متكامدو  ،عندهأندت انظدر  لد  أن ذات المنهدي  ،كو شيء أجدو منهدي عندهو لو قلنا بهذا 
يددر فيكدون المحددو   ،لكددن بعضدهم يددذكر مدن الموانددم أن و يكدون أحدددهم متلدبس بدداإلحرام ؛وأركانده وانتفدداء المواندم

باطددو علدد  قددوا مددن يددرد أن كددو نهددي يقتضددي  ،وو شددك أن تجديددد  أحددو  ،وعلدد  هددذا و بددد مددن تجديددد  ،قابددو
 أمر ثاني. اونفكاكجهة  ، أما من يرون الظاهرهذا  ،البطالن

 :قلال ،و لو غيلر محلرم ،في قصل صيده الحمار الوحملي -رضي   عنه-وعن أبي قتاد  النصاري 
أمللره أو أمللار إلالله   للم مللنكم أحللد)) :وكللانوا محللرمين ،لصللحابه - علالله وسلللمصلللى  -فقللال رسللول   

رضللي   -وعلن الصلعب بللن جثاملل الليثلي  [متفدق عليده] ((ف لللوا ملا بقلي ملن لحملله)) :قلال ،ال :قلالوا ((بملي 
 :وقلال ،لالهودان فرده عأو ب ،و و بالبوا  ،حمارا  وحماا   -صلى   علاه وسلم-لرسول   أنه أ دى  -عنه
 .[متفق عليه] ((إال أنا حرمإنا لم نرده علاك ))

والنبدي  ،الحمدار الوحشدي وهدو  يدر محدرم ،الحارث بن ربعي حينما صداد حمدار الدوح حديث أبي قتادة 
لكدن الجدواب عنده  ؛وقدد جداوز الميقدات ،واستشدكو كونده لدم يحدرم ،مم صحابته محرمون  -عليه الصالة والسالم-

فلدم  ،بعثه مم مجموعة مدن أصدحابه وستكشداف حداا العددو مدن جهدة السداحو -صالة والسالمعليه ال-أن النبي 
لمدددا  -عليددده الصدددالة والسدددالم-النبدددي  ،المقصدددود أنددده وقدددت صددديد  للحمدددار الوحشدددي لددديس بمحدددرم ،يحدددرم  و بعدددد

 ،و :لواقدا ،يعندي أعانده علد  صديد  ،أو أشدار  ليده بشديء ،هو منكم أحدد أمدر  بدأن يصديد ،استفصو من صحابته
سدألهم هدو معكدم منده  -عليده الصدالة والسدالم-أن النبدي  :وفي بعدض الروايدات ((فاكلوا ما بقي من لحمه)) :قاا
الحدديث يددا علد  أن مدن لدم يصدد هدذا  ،فأكلهدا -عليده الصدالة والسدالم-فأخدذها النبدي  ،معنا رجلده :قالوا ؟شيء

وحدديث الصدعب بدن جثامدة أهددد  ،يأكدوأنده لده أن ولم يعدن علد  الصديد  ،ولم يصد من أجله ،الصيد وهو محرم
 نا لم نرد  عليك  و )) :وقاا ،بودان فرد  عليهوهو باألبواء أو  ،حمارًا وحشياً  -صل  هللا عليه وسلم-لرسوا هللا 
هددذ  العلددة  ؟يعنددي هددو علددة الددرد كوندده محددرم ؟-عليدده الصددالة والسددالم-كوندده محددرم يعنددي هددو العلددة  ((أنددا حددرم

 ؟يعني هو هدي هدذ  العلدة المد ثرة فدي الحكدم ،-عليه الصالة والسالم-النبي محرم  ،حديث أبي قتادةموجودة في 
م ا يحرم عليده  ،المحرم ممنوع ((نا لم نرد  عليك  و أنا حرم )) :الن  عل  رن ْمتنْم حن ْم َصْيدن اْلَبر ه َما دن ر هَم َعَلْاكن  }َوحن

ورد  ،قبو في حديث أبي قتدادة ،وهو محرم في حديث الصعب ،قتادة وهو محرم في حديث أبي [( سورة الماةدة11)]
وفدي حدديث الصدعب  ،هنا أنه في حديث أبي قتدادة مدا صديد مدن أجلدهالوصف الم ثر  :قالوا ،في حديث الصعب
ْم َصْيدن أنه صيد من أجله  ر هَم َعَلْاكن هدو  ؟يادالمراد بالصديد هندا هدو هدو المصديد أو اوصدط [( سورة الماةدة11)] }َوحن

لا  هو المصيد حرم علديكم م  رن ْمتنْم حن  ،يصدح يدأتي هدذا وهدذاألنده  ؟حدرامأو هدو اوصدطياد  [( سدورة الماةددة11)] }َما دن
و طاةر مما ي كو ،فالصيد كما يطلق عل  المصيد ،اللف  يحتمو هذا وهذاو  تقدو  ،شوف مم واحد حيوان أرنب وا 
 ،را  يصددطاد ،را  للصدديد :قددالوا ؟ويددن فددالن :وتسددأا ،صدديدفددأطلق الصدديد علدد  الم ،صدديد :يقددوا ؟و  هددذا :لدده

طالقدده علدد  اوصددطياد ظدداهر ،فددإطالق الصدديد علدد  المصدديد ظدداهر ْم : -جددو وعددال-وفددي قولدده  ،وا  للر هَم َعَلللْاكن }َوحن
م ا  رن ْمتنْم حن  ،ع اوصدطيادحديث أبي قتادة يدا علد  أن الممندو  ،يحتمو هذا وهذا [( سورة الماةدة11)] َصْيدن اْلَبر ه َما دن

عندد أهدو العلدم مدا والفدرق المد ثر بينهمدا أنده فدي حدديث أبدي قتدادة  ،ع الصديدوحديث الصعب يدا علد  أن الممندو 
ألن  ؛ يددر هددذاوو يمكددن أن يوجددد وصددف مدد ثر  ،وفددي حددديث الصددعب صدديد مددن أجلدده ،صدديد مددن أجددو المحددرم



لددو كانددت موجددودة فددي حددديث  ،ديث أبددي قتددادةهددذ  العلددة موجددودة فددي حدد ((و أنددا حددرم نددا لددم نددرد  عليددك  )) :قولدده
ألن اإلحدرام يمندم مدن أكدو  ؛لكدن مدن بداب اللطدف والتلطدف فدي الدرد ذكرهدا ؛الصعب ألثرت في حديث أبي قتدادة

ألن مدن أهددر لده  ؛فدي الدردفهذا مدن بداب التلطدف  ،والن  من القر ن ظاهر ،ونحن محرمون  ،الصيد في الجملة
فالهديدة  ((ولدو فدرس  شدا تحقدرن جدارة لجارتهدا و ))، فدي نظدر  ،قيدراً شديةًا يسديرًا حولدو كدان  ،شيء ينبغدي أن يقبلده

فكوندده رد هددذا واعتددذر بهددذا العددذر المقبددوا جبددرًا  ،ويثيددب عليهددا ،كددان يقبددو الهديددة -صددل  هللا عليدده وسددلم-النبددي 
 ؟تدادة وأندت حدرموقبلدت مدن أبدي قأندت حدرم صدحيح أندت محدرم  :أليس بإمكان الصعب أن يقوا ،لخاطر المهدر

 ،اثندين جدايبين لدك هديدة ،-عليده الصدالة والسدالم-لنفترض أن المسألة في  ير الرسدوا  ؟هذاأو يمكن أن يقوا 
 ذا كندددت تعدددرف أن  ،أنددا حدددرم :وتقدددوا للثددداني ،تأخدددذ مدددن واحددد وتأكدددو ،والثدداني أرندددب ،وحشددديواحددد رجدددو حمدددار 

 ذا كدددان عنددددك خبدددر أن هدددذا  لكدددن ؛ر مددد ثرالظدددرف الدددذر مدددن أجلددده صددداد هدددذا مثدددو الظدددرف صدددار الوصدددف  يددد
الوصددف مدد ثر  ،ثددم بعددد ذلددك طددرأ أن يهديدده لددك ،وصدداحب الحمددار صدداد  لدده ،جلددكصددادها مددن أصدداحب األرنددب 
  .عند أهو العلم

وفددي  "عضددد مددن لحددم حمددار: "وفددي بعضددها "حمددارًا وحشددياً  -صددل  هللا عليدده وسددلم-أهدددد لرسددوا هللا "
باألبواء " ، طالق صحيح في لغة العرب ،البعضأن يطلق الكو ويراد به  المقصود "عجز حمار وحشي" :بعضها

أو  ( نددرد  )كددذا  " د  ر   نددا لددم ن دد" :قددااو  ,للعلددة المددذكورة -عليدده الصددالة والسددالم-فددرد   ،موضددعان معروفددان "أو بددودان
  (؟ نرد  )أو  ( نرد  )

 .هطالب: نردن 
مدداذا تفعددو فددي الفعددو  (لددم) ،لعامددو علدد  مددا بعددد أثددر ا (لددم)اسن العامددو  ؟بفددتح الددداا ،اثبتددوا علدد  رأر

لكدن الحدرف  ؛ شدكاافيده  شدكاا؟ مدا فيده  و مداا  فيه  شكاا و  ،هلم نقبل   :هنا يمكن الجزم؟ لو قاا ،تجزم ؟المضارع
 ،محددددثون يفتحدددون الددددااال ( لدددم ندددرد  ) ،سددداكن ومتحدددرك ،والحدددرف المشددددد عبدددارة عدددن حدددرفين ،المضدددعف المشددددد

مددا فيدده  (هلددم نقبل دد) :صددار مثددو (لددم نددردد )يعنددي لددو كددان اإلد ددام مفكددوك  ،لعربيددة يضددمونهاوالمحققددون مددن أهددو ا
وا ، كالتقداء السداكنين لكن فدي حداا اإلد دام الجدزم لدن يظهدر ؛ شكاا وا فهلي اْلَمَجلاله ه َفاْفَسلحن لحن }إهَلا قهيلَم َل نلْم َتَ سق

ن  ُق  ؟لكددن ولتقدداء السدداكنين حددرك بددأر شدديء (يفسددح  )الطلددب األصددو مجددزوم جددواب  [( سددورة المجادلددة11)] َاْ َسللحه 
ن بالكسرة  ُق بدالفتح أو  ؟وهنا تعذر السدكون نحركده بدأي  ،حرك بالكسرة لتعذر السكون  [( سورة المجادلة11)] }َيْرَفعه 
فددي اللغددة وعنددد المحققددين  ،الضددم :فيدده ثالثددة أوجدده :هددم يقولددون  ؟أو بالضددم (هللا يرفددم  ) (هللا يفسددح  )مثددو  ؟بالكسددر
لددم ) ؟مدم أنده يمكددن ينطدق بده الكسدر ،عنددهم الكسدر أسددهو مدن الفدتح ،وأضدعفها عندددهم الفدتح ،هدو أقواهداالعربيدة 

فيده  شدكاا  ندك تفدتح بددون مدا  (هدالدم نرد  ) :قلدت، فد  ليك أرندب فرددتهدالو كان الضمير ضمير م نث أهد ( نرد  
عنددهم  ،ضدم الدداا المشدددةومدن بداب اوتبداع عنددهم ت   ،لكن باعتبدار أن الضدمير مرفدوع مبندي علد  الضدم ؛تردد

 ،الحمددد ب ،تضدم الددالم لتتبعهدا الددااأو  ،كسدرت الددداا وأتبعدت الدالم ،الحمدد ب :كمددا تقدوا تبداع،شديء يسدم  او
 ،علد  مداذا؟ علد  مدا يجدزم بده مضدارعه عندنا األمر يبن  ،تضم الداا :من باب اإلتباع قالوا ،وكو هذا معروف

 ( رد  ) :لدك، و  سيقوا أعطها صاحبها :وقاا لك ،وجد فيها عيب ،وما صلحت ك  لة لة أو اشترد أبو اشتريت 
  ؟و  بيقوا ،اسن عندنا أمر واألمر يجزم عل  ما يبن  به مضارعه ؟و  بيقو لك ( رد  )وو  ( رد  )و ا  و 



 ........طالب:
  .بنية عل  الضممبنية عل  الضم ما فيها  شكاا في المضارع وفي األمر مالهاء 
 ........طالب:

لدم ) (هدارد  )لدو كاندت م ندث مدا عنددنا  شدكاا حتد  عنددنا فدي الحدديث  ،انتهينا من الم نث ما فيه  شدكاا
و  نضددم الفعددو و  ،اإلشددكاا فددي المددذكر الضددمير مبنددي علدد  الضددم ،هددذا مددا فيهددا  شددكاا فددي الم نددث (هددانرد   يدد  ا 

أنددتم  ؟ و رد  ا    و رد   :و  بيقددو لددك أبددوك ،يجددزم بدده مضددارعه وهددو يبندد  علدد  مددا ،طيددب ضددم لددي األمددر ؟نسددور 
   .رد  يقوا: ر ذلسخرون من ات

 ........طالب:
لكدن  ؛فكينا اإلد ام ما عندنا مشكلة أصدالً  ، ذا فككنا انتهينا من كو شيء ،دعنا من فك اإلد ام ،و ،و

  ؟قو لكوأمرك أبوك أن تعيد اسلة التي فيها عيب و  بي ،مد ماسن الحديث 
 ........طالب:

واألمر يبن  عل   ،اسن عندنا  د ام ،لو الحديث مفكوك ما صار عندنا مشكلة ،يا أخي دعونا من الفك
  ؟كيف نصوغ األمر من هذا ،ما يجزم به مضارعه

  ........طالب:
كدددالم أندددا أريدددد أن أقدددرر أن  ،علددد  مدددا يجدددزم بددده مضدددارعهأنددده يبنددد   متفدددق عليددده ،القاعددددة هكدددذا ،و ،و

أحياندددًا يتعدددذر عمدددو العامدددو كالتقددداء  ،هدددالدددم نرد   :ونقدددوا ،تحامدددو علددديهم الندددوور وخطدددأهم ولدددو ،المحددددثين صدددحيح
مددن  ، الجددرالفعددو ممددا يدخلدده الجددرولدديس  ،مددا يجددوز جددر الفعددو بالكليددة ؟جددر الفعددواسن هددو يجددوز  ،السدداكنين

  ،أصاًل ما يجر والفعو (هللا يرفم  ) (هللا يفسح  ) :لماذا قلنا ،عالمات األسماء
  ..طالب: للتخلص.

و بدد أن هندا  ،ألننا  ذا رفعنا ألغينا أثر العامدو ،ألننا و نستطيم أن نرفم ؟لماذا ،لبيان أثر العاموو  ،نعم
أن أقدددرر بهدددذا أن كدددالم أندددا أريدددد  ،و مضدددموما  مجدددزوم و صدددار مدددا فيددده فدددرق أن يكدددون الفعدددو  ،يوجدددد للعامدددو أثدددر
أبددددًا وو  ،المحققدددون مدددن أهدددو العربيدددة :وتحامدددو الندددوور وقددداا ،روونددده بفدددتح الدددداايالمحددددثون  ،المحددددثين صدددحيح
 ،الكسدر :والثداني ،أوضدحها الضدم :ثالثدة أوجدهونحدو للمدذكر  (رد )في " في شر  مسلم يقوا: ،محققون وو شيء

-لنبي جاء ما يدا عل  أن الصعب بن جثامة صاد  من أجو ا "وهو أضعف منه ،الفتح :والثالث ،وهو ضعيف
 وهذا هو الوصف الحقيقي الم ثر كما ذكرنا. ،عند أحمد وابن ماجه -عليه الصالة والسالم

 ........طالب:
  ؟يعني ضمير الم نث ؟الم نث
 ........طالب:
 ؟و  فيه ،نعم ، يه

 ........طالب:
 .   لم نرد  لم نرد   ؟وين الجمم



 ........طالب:
  .واحد المردود شيء ،هو مفرد ،ما هو بجمم ، يه 

 ........طالب:
  .ما يختلف الوضم فيها ،   نرد  يرد    أرد   ،النون هذ  ما لها أثر

 ........طالب:
 ر؟ر أو تضار  أصلها تضار  

 ........طالب:
ن كددان مدددا لدده عالقدددةلكدددن األصددو فدددي تضددارر  ذا فككندددا  ؛معددروف هددذا اوحتمدداا قددداةم فددي أن الدددراء  ،وا 

 ذا طلبدت  رضداعه مدا يمكدن تقدوا  ،ر بولدهاذا متجه أن الوالدة ما تضار  وه ،رتضار   ،مكسورة أو مفتوحةاألول  
ر ألنهدا تضدار   ا؛ألنه يلحقها الضرر به، كما أن الوالدة و ترفض  رضاعه وو حضدانته  ذا لدم يجدد  يرهد ؛و ا:له
 رض مم ما قلنا .الكن ما هو متع ؛المقصود أن كالمهم من حيث التأصيو صحيح ،بهذا

 ........طالب:
ألقرر أن المحددثين  الكالم الطويو هذا الذر كثير من اإلخوان كأنه مو من تكرار  رر أردت أن أقأنا هذا 
 عل  الجادة.
 ........طالب:

و يكون طدرف فدي العقدد باعتبدار  متدزوج سدواء ذكدرًا كدان أو  ،يعني ما يتزوج وو يزوج  ير  ((وو ينكح))
 وهو محرم.ه وو يكون عاقد ما يزوج موليت ،أنث 

خمل  ملن اللدواب )) :-صللى   علاله وسللم-قال رسلول    :قال  -ارضي   عنه-وعن عاشمل 
 .[متفق عليه] وال لب العقور(( ،وال أر  ،عقربوال ،والحدأ  ،الغراب ،اقتلن في الحرم ،كلهن فاسق

صل  هللا عليه -وا هللا قاا رس :قالت -ارضي هللا عنه-وعن عاةشة  :-رحمه هللا تعال -يقوا الم لف 
  ؟و بيانيةا  هذ  تبعيضية و  (من) ((خمسة من الدواب)) :-وسلم

 ........طالب:
خمدس  ،هدي بيانيدة تبعيضدية ،لنقوا بيان وليس من جنس الدواب ،يعني ه وء الخمس بعضًا من الدواب

لكدن  ؛بدذوات األربدم رف، وخصده العددابدة :األصو في الدابة كو ما يددب علد  وجده األرض يقداا لده ،من الدواب
كدددو مدددا يددددب علددد  وجددده  ،المدددراد اإلطدددالق ؟هدددو المدددراد فدددي الحدددديث -العدددرف الخدددا -العرفدددي  اوصدددطال هدددو 

ْزقنَهلا  ،األرض ه ره ُق ْن َدابقلل  فهلي اَلْر ه إهالق َعَللى  ْزَقَهلا  [6هدود:سدورة ] }َوَما مه لمن ره لن َدابقلل  اَل َتْحمه ( 16)] }َوَكلَأي هن مه
ل؟ و ليست من الدوابا  طيب الطيور من الدواب و  [لعنكبوتسورة ا لن َدآبق ( سدورة 83)]  ل  فهلي اَلْر ه َواَل َطلاشهر  }َوَما مه
بعدض أفدراد و تنصي  عل  ا  يعني العطف يقتضي المغايرة هنا و  ؟و ليست من الدوابا  هذ  من الدواب و  [األنعام
و مدا هدي بطيدور؟  ذًا ا  لددواب وفديهن الغدراب والحددأة طيدور و خمدس مدن ا ،يعني الدابة  ير الطداةر ،مغايرة ؟العام

نعدم  ؟و تنصدي  علد  خدا  بعدد عداما  عطف الطاةر عل  الدابدة مغدايرة و و  ذًا  ؟و وا  الطاةر من الدواب صح و 
ألن الدابددة تطلددق  ؛سددت مددن الدددوابأن الطدداةر فددي هددذ  اسيددة لي :وقددد يقدداا ،نعددم تنصددي  ؟و مغددايرةا  تنصددي  و 



 :وفددي الحددديث يقدداا ،دابددة :كددو مددا يدددب علدد  وجدده األرض يقدداا لدده ،لكددن األصددو فيهددا الشددموا ؛ثيددرةطالقددات كبإ
فسدقت الرطبدة مدن قشدرها يعندي  ،والفاسدق والفسدق أصدله الخدروج ،جمم فاسدق ((خمس من الدواب كلهن فواسق))

 ،ثددم ذكددر العقددرب ،يقدتلن فددي الحددو والحدرم ،وهددذ  الدددواب فواسددق ،والفاسددق فاسددق ألنده خددرج عددن الطاعدة ،خرجدت
 "السددبم" :ومنهددا "الحيددة" :جدداء زيددادات فددي روايددات منهددا ،والحدددأة والغددراب والفددأرة والكلددب العقددور ،وهددي المعروفددة

أو  ،المقصدود أن العلدة المد ثرة هندا لنقديس عليهدا مدا يشداركها فدي العلدة "الدذةب والنمدر" :وجاء في بعض الروايدات
لكددن الفسددق  ؛ومددا جدداء فددي النصددو  يلحددق بهددا ؟ذ  الخمددس و هددتنصددي  وخددال  مددا نقدديس مددا يقتددو  :نقددوا

  .الوصف هذا له أثر
 ........طالب:

هد وء الخمدس ومدا  ،الفاسق الخدارج ؟لكن هو يتفق عل  معن  الفسق هنا ؛وهي الفسق ،العلة منصوصة
خرجدت عدن  جاء في بعض الروايدات مدن الزيدادات خدروجهن وفسدقهن علد  مداذا؟ فدي كونهدا م ذيدة أو فدي كونهدا

توقيدف مدا فيده  :العلدة األذد أو نقدوا :أو نقدوا ؟ كو فهي ليسدت لدهالجادة في أن كو ما خلق لإلنسان وهذ  و ت  
 كو فيقاس عليها كو ما و ي   ، كوالعلة عدم األكو في كونها و ت   :منهم من يقوا ؟تفاق عل  العلةقياس لعدم او

لكدن هنداك  ؛فيقتو كو م ذر ،العلة األذد بجامم األذد كلها م ذية :ومنهم من يقوا ، و ما جاء النهي عن قتله
ن لم تكن م ذية  و ما يقتو؟ ا  تو في الحرم و الوزغ مثاًل يق ،أشياء جاء األمر بقتلها وا 

 اقتم.  طالب:
 والعلة؟
 ........طالب:

 والعلة معروفة. ،به في الحو هذا ظاهرهو القتو واألمر 
 ........طالب:

تقتدو  ؟أيد  يصدير ،تجيب بخاخ وتقتلهداعندك صراصير في البيت  ،ما فيه  ير الوزغ ،غالوز دعونا من 
 ؟و ما تقتوا  و 

 ........طالب:
النمدر كلهدا و والسبم والكلب العقور  ،فأر والغراب كلها م ذيةالعقرب والحدأة وال ،المذكورة كلها أذاها ظاهر

تقتددو ألنهدا فاسدقة فسدقها هددو  :ة وهدي الفسدق  ذا قلندالكددن يبقد  التنصدي  علد  العلدد ؛كلهدا مفترسدة عاديدة ،م ذيدة
فسدق  :أو نقوا ،فهو نعتبر هذ  علة م ثرة ،ما هو بأشد ؟عل  بصيرة -جو وعال-أشد من فسق من يعصي هللا 

ها ما ت كو  ذًا كو كل ،أنها يجمعها عدم األكوألن من أهو العلم من يرد  ؛هذ  فسقها باألذد ؟لكو شيء بحسبه
يعنددي لددو  ،ينددافي مقتضدد  كوندده حددرم  مددن ،توسدم  يددر مرضددي ،توسددملكددن هددذا فيدده  ؛و يجددب قتلددهحيدوان مددا ي كدد

و يركدددب وتعطلدددت  ،وو يسدددتفاد منددده ،مقتضددد  هدددذ  العلدددة ؟و مدددا يقتلددده ألنددده و ي كدددوا  شدددخ  رأد حمدددار يقتلددده و 
 ،كدو مد ذر يقتدو ،والدذر يظهدر وهدو األقدرب أنده األذد ،لكن هذا ليس بصحيح ؛مقتض  قولهم أنه يقتو ،منافعه

العقددرب والحدددأة  .مددا  ذد طبعددًا يعنددي طبعدده األذد فإندده يقتددو شددرعاً أن كددو ولددذا القاعدددة المقددررة عنددد أهددو العلددم 
فهددو نقيددد  ،عندددنا مطلددق ومقيددد ،وهنددا مطلددق ،الغددراب األبقددم ،بدداألبقمتقييددد  فددي بعددض الروايددات جدداء  ،والغددراب



لفد  عل  أنه خ  ال ؟والتنصي  عل  الفرد و يقتضي التخصي ب األبقم فرد من أفراد الغرا :باألبقم أو نقوا
 ،والغددراب والفددأرة م ذيددة بطبعهددا ،ندده يقتددو: أوقدداا بعضددهم ،هددذا ندد  علدد  أندده و يقتددو ،بغددراب الددزرع الصددغير
 ((يقدتلن فدي الحدو والحددرم)) .يغشد  مدن ضدرر  فيبددادر بالقتدو ،أنده يغشد  علدد  النداس مندهوالكلدب العقدور و شدك 

وهدي مدن بداب  ،فهدي موجدودة فدي بعدض روايدات مسدلمأما زيدادة الحدو  ((يقتلن في الحرم)) :الصحيحين ر فيذلا
  ذا قتلت في الحرم تقتو في الحو من باب أول . ،األول 

 ........طالب:
 ،يجمعهددا األذدالمقصددود أنهددا م ذيددة  ،نعددم ،م ذيددة قددد تعدددو علدد  األطفدداا أحيانددًا مقلقددة ،سددرقت األمتعددة

اللهددم سددلط عليدده كلبددًا مددن )) :كمددا فددي حددديث ،وهددو فددي حقيقتدده كلددب ،جدداء ذكددر  فددي بعددض الروايددات األسددد ،نعددم
 .الكلب العقورفيدخو في  ((كالبك

 ........طالب:
  .فسقها ثابت هي تقتو مباشرة ،مثو هذ  األمور المنصوصة ثابتة ،ثابت أصالً 
 ........طالب:

  .هذا و بد من اكتشافه ،ستكشفالعقور هذا و بد أن يمعروف مميز،  ،و ،و
 ........طالب:

ولديس مدن  ،لو صاا أدن  حيدوان ،من األمور التي ليس من أصلها   ير لو صاا  ،عاد الصاةو له حكم
 ا العقور من وصفه أنه يصوا ويهجم.فهذ ه،الصاةو له حكم ،عادته األذد

متفدق ] "احلتجم و لو محلرم -صللى   علاله وسللم-أن النبلي " :-ملارضلي   عنه-وعن ابلن عبلا  
 .[عليه

لكددن يهمنددا هنددا أن  ؛تقدددم الكددالم فيدده ،احددتجم وهددو محددرم ،احددتجم وهددو صدداةم ،الحددديث تقدددم فددي الصدديام
 ،لكدن  ن تطلبدت حلدق الشدعر حلدق الشدعر محظدور مدن محظدورات اإلحدرام ؛الحجامة بالنسبة للمحدرم و بدأس بهدا

فمدن احتداج  لد  ارتكداب  ،بددليو الحدديث الدذر يليده ،لكدن مدم فديدة ؛والمحظور  ذا احتيا  ليده يفعلده مدن  يدر  ثدم
عليدده الفديددة وعليدده  ،بخددالف مددن فعددو المحظددور مددن  يددر حاجددة ،وتبقدد  عليدده الفديددة ،يرتفددم عندده اإلثددمالمحظددور 

يليده الحدديث الدذر  ،لكنه مم ذلك يلزمه الفديدة ؛وو  ثمسراويو للتدفةة مثاًل يلبس أو  يحتاج  ل  لبس ثوب ،واإلثم
ذا حلدق  ،باعتبدار أنهدا أحياندًا تطلدب حلدق الشدعر وو أثدر لهدا فدي األصدو  ألن الحجامة  ؛هو شار  للذر معنا وا 

 بن عجرة الذر يليه.الشعر للحاجة فدليلها هو حديث كعب 
والقملم  -صللى   علاله وسللم-حملل  إللى رسلول   " :قلال -رضلي   عنله-وعن كعب بن عجر  

 ،فصم ثالثل أالام)) :قال ،ال :قل  ؟((تجد ما  ،أرى الوجع بل  بك ما أرى كن  ما )) :فقال ،ييتناثر على وجه
 . [متفق عليه] ((مسكين نصف صاع مأو أطعم ستل مسا ين ل 
حملدت  :قداا -رضي هللا تعدال  عنده-وعن كعب بن عجرة األنصارر  :-رحمه هللا تعال -يقوا الم لف 

مدا كندت أرد أظدن الوجدم بلد  بدك مدا )) :فقداا ،والقمو يتنداثر علد  وجهدي -سلمصل  هللا عليه و - ل  رسوا هللا 
رادة السدبب  ؟و سبب الوجما  لكن هو القمو وجم و  ((أرد   ((مدا كندت أرد ))وهنا يكون من باب  طدالق المسدبب وا 



بب القمدو هدو هدو وجدم أو مسدبب للوجدم أو مسد ،الوجدم مدم القمدو ؟أتجدد شداة ،يعني أظن الوجم بلد  بدك مدا أرد 
مدرض وو أو أن القمو يوجد ابتداء من  ير  ،يعني هو من األمراض واألوجاع ما يوجد بسببه القمو ؟عن الوجم

 جم؟ثم ينشأ عنه الو  ،وجم
 ........طالب:

تجددوا أن  لد  بعدض المجتمعدات  ، انظدرواأسدباب وتيسدرعدم ن   ،أنتم و تنظرو  ل  الظروف التي تعيشونه
 ،أو فلددي الثددوب ،شددغلوا بمدا هددو أهددم مددن فلدي الددرأس ...وو عندددهم ،هم وسداةو تنظيددفو عنددد ،القمدو بهددذ  المثابددة

مثدددو  ،-عليددده الصدددالة والسدددالم-كدددان يفلدددو  -عليددده الصدددالة والسدددالم-الرسدددوا و  ،هدددذا معدددروف حتددد  عندددد العدددرب
لكدن كاندت الظدروف  لد  وقدت  ؛أربعة وعشرين ساعة تصرف فيهدا كمدا شدةتالوقت عندك الظروف التي نعيشها 

؛ لكن يبق  الس اا فيكثر فيهم مثو هذ  ،و يستحم  و لموجب صحيح ،قريب والناس عل  عاداتهم وعل  سجيتهم
جم لكن هو هو ناشئ عن و  ا؛يكثر ويقو بسببه ،و شك أن القمو يوجد مم ترك النظافة في الجملةاألصلي وهو 

عليدده -يعنددي هددو النبددي  ((أرد الوجددممددا كنددت )) :ألن التنصددي  علدد  أندده ؟أو يكددون مسددببًا لوجددم ،فددي البدددن
 ؟استدا بكثرة القمو عل  وجود وجم عند  بسبب القمو -الصالة والسالم
 ........طالب:

 ؟((أتجددد شدداة))يعنددي أشدداهد  ((الوجددم بلدد  بددك مددا أرد ))يعنددي أظددن  ((مددا كنددت أرد )) ،بسددببه ،مددن  ثددار 
هددذا فيدده دليددو علدد  أن  ((مسددكين نصددف صدداعلكددو  ،أو أطعددم سددتة مسدداكين ،فصددم ثالثددة أيددام)) :قدداا ،و :قلددت

 ،مفهومه عل  أنه لو كان يجد شاة للزمته ((فصم)) :قاا ،و :قاا (( ؟أتجد شاة)) :هنا قاا ،الفدية عل  الترتيب
م لكدن مداذا عدن اسيدة التدي نزلدت بسدببه  ؛الصيام واإلطعام  و  ذا لم يجدد الشداة ل  وأنه و يعدا  لنكن }َفَملن َكلاَن مه

يض ك  مقره َاام  َأْو َصَدَقل  َأْو ننسن هه َف هْدَاٌل م هن صه فال شك  ،هنا للتخيير (أو)و [( سورة البقرة911)] ا  َأْو بههه َأل ى م هن رقْأسه
 ،فمن لزمته فدية األذد الثابتة بهذ  اسية وهذا الحديث فهو مخير  ن شاء ذبح ،أن التخيير  جماع بين أهو العلم

ن شددداء صدددام ن شددداء ،وا  أو  ،فصدددم ثالثدددة أيدددام)) :قددداا ،و :قلدددت ؟((أتجدددد شددداة)) :طيدددب عنددددنا الحدددديث ،أفطدددر وا 
نما هو من باب المشورة ،لكن الترتيب هنا ليس عل  سبيو اإللزام ؛ظاهر  الترتيب ((أطعم يعندي  ن كندت تجدد  ،وا 
 .ير  جماع عند أهو العلموالتخي ،فهي أنفم للفقراء فاذبح من باب المشورة و عل  سبيو اإللزام بدليو اسيةشاة 

 ؛الصدديام عشددرة أيددام :يددذكر عددن الحسددن وعكرمددة أنهمددا قدداو ((أو أطعددم سددتة مسدداكين ،فصددم ثالثددة أيددام))
ومدنهم مدن يدرد  ((لكدو مسدكين نصدف صداع ،أو أطعدم سدتة مسداكين ،فصدم ثالثدة أيدام)) ،لكن الحديث رد عليهم

 ،زكدداة الفطددر مددن رمضددان ،الفطددرةقياسددًا علدد   ،وأن البددر نصددف صدداع ،أن اإلطعددام صدداع كامددو مددن  يددر البددر
لكددو )) :لكددن الحددديث ندد  فددي أن الفديددة هنددا ؛ومددن البددر مددد ،رومددنهم مددن يددرد أندده نصددف صدداع مددن  يددر البدد

 ولذا المتجه في الكفارات كلها أن لكو مسكين نصف صاع. ((مسكين نصف صاع
 نقف عل  هذا ..

            أجمعين. وص  هللا وسلم عل  نبينا محمد وعل   له وصحبه
        

 


